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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

oDPoWlEDzl NA zAPYtANlA Do slwz
prowadzonego w trybie przetargu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
mieszkdlnego wielorodzinnego
nieogroniczonego na zadanie pod nazwq: ,,Blldowo budynku

wrdz z urzqdzeniomi technicznymi

i

zagospodarowoniem terenu przy ul. Mehoffera w

Ropczycach"
zamÓWień publicznych (tekst jedn, oz,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
w postępowaniu treść
l), z 2OL7 r., poz. t57g|,Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym

pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 7 o treści:

,,Dotyczących SIWZ:

1..Prosimyoudostępnienieprzedmiarówwwersjiedytowalnejnp,ath'
Dotyczących branży Budowlanej:
brak jest krotności, np, pozycja 3,7,3,8,
1. W udostępnionym przedmiaize na roboty budowlane
o udostępnienie skorYgowanego
Prosimy
t5.2, I5,4, I9.7; 19,8, zg,!,J., 35,23, 3g.ż, 39,3,

przedmiaru wraz z krotnościami,
wiaty śmietnikowej,
prosimy
o wyjaśnienie jaki styropian należy przvjąć na docieplenie ścian
2.
(poz, 38,22, 38,23,
powyżej
terenu
70
EPS
Zgodnie z przedmiarem zastosowano stvropian
jest sTyRoplAN
A_12
rysunku
na
3s.24) oraz EpS 100 poniżej ń"nu (poz. 38.9), natomiast
EPS 200 zarówno powyżej i poniżejterenu,
zastosowano stYroPian
3. Zgodnie z przedmiarem oraz opisem technicznym na elewacji budynku
styropian EPS
zastosowaĆ
na|eŻy
EPs 70. natomiast zgodnie z rysunkami architektonicznymi
przyjąć,
jaki styropian należy
Prosimy o wylaśnienie rozbiEżnościi informację

4.

].00,

wymiar 60x205, natomiast
Zgodnie z zestawleniem stolarki drzwi o symbolu ,,SZ" móją
przedmiaru
na roboty budowlane,
korektę
przedmiarze lżoxizoicm (poz. 28.5). Prosimy o

w

izolacji
korektę pozycji numer 38.8 przedmiaru na roboty budowlane dotyczącą
przeciwwilgociowych. Przedmiar naszym zdaniem powinien Wynosić 3L,94 m2,
na pochylni jest błędny,
6. Naszym zdaniem obmiar w pozycji numer 31.5 dotyczący balustrady
są dwie pochylnie z
obmiar naszym zdaniem powinien wynosić około 16.00m (do wykonania
balustradami po obydwu stronach),
Brak jest w przedmiarze
7. zgodniez rysunkiem A_12 w osłonie śmietnikowejznajdują się drzwi Dw2.
prosimy o uzupełnienie przedmiaru o
pozycji dotyczącej dostawy i montażu danych drzwi

5, prosimy

o

