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Znak sprawy: TL/PŁ/062/3/2017
Pytania, odpowiedzi Zamawiającego
Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Roboty budowlane pn. Budowa budynku użyteczności publicznej
przeznaczonego na potrzeby kultury i usług będącego siedzibą Teatru Lalek
„Rabcio” wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap I Stan surowy otwarty
z zadaszeniem”.
Informuję, że w w/w postepowaniu do Zamawiającego wpłynęły
następujące zapytania:
1.

Pytanie: Przedmiar- element- drogi, place chodniki - w SIWZ brak

szczegółowej informacji na temat zakresu przewidzianych do wykonania robót
drogowych, zgodnie z projektem zakres robót drogowych związanych
z wykonaniem dróg placów i chodników jest znacznie szerszy niż
w przedmiarze. Proszę o informację:,
1A: czy należy wycenić zakres robót jak w projekcie, jeżeli tak to proszę o
uzupełnienie przedmiarów,
Odpowiedź: Nie, zgodnie z przedmiarem robót.
1B: czy należy wycenić ilość robót zgodnie z przedmiarem, jeśli tak to proszę o
określenie, zakresu robót w nawiązaniu do przedmiaru.
Odpowiedź: Tak, zgodnie z przedmiarem robót. Zakres obejmuje wjazd na
posesje.
2.

Pytanie: Przedmiar-element-drogi, place chodniki. Pod drogami znajduje

się kanalizacja deszczowa- brak zakresu robót w nawiązaniu do przedmiaru,
Odpowiedź: Kanalizacja deszczowa nie jest objęta postępowaniem.

3.

Pytanie: W przedmiarze nie przewidziano robót związanych

z odprowadzeniem wód opadowych z dachu(są rynny i rury spustowe) do
kanalizacji deszczowej- prosimy o uzupełnienie przedmiaru,
Odpowiedź: Roboty te nie są objęte postępowaniem.
4.

Pytanie: Proszę o potwierdzenie, iż zawarty w projekcie „mur oporowy

z elementów prefabrykowanych” jest poza zakresem wyceny,
Odpowiedź: Tak, zgodnie z przedmiarem robót.
5.

Pytanie: Jeżeli przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie

dróg, na których, zgodnie z projektem oznaczono przekrój drogowy 1-1 lub 4-4
to proszę o zmianę pozycji od 7.3 do 7.7 – korytowanie winno wynosić zgodnie
z projektem 62 cm( w przedmiarze jest 45cm),
Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót.
6.

Pytanie: Ze względu na podane w przedmiarze:
- ilości korytowania i podbudowy 94,610 m2
- ilość kostki 32,98 m2 (droga i chodnik)
- ilość krawężników i obrzeży
proszę o oznaczenie, który obszar jest objęty niniejszym postępowaniem,

Odpowiedź: Zakres obejmuje wjazd na posesje.
7.

Pokrycie dachu- czy Zamawiający dopuści rozstaw rąbka ~58cm,

zachowując pozostałe parametry blachy?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z przedmiarem robót.
8.

Pytanie:

Proszę

o

zamieszczenie

szczegółowych(wykonawczych,

warsztatowych) rysunków konstrukcji stalowej- umożliwiającej dokonanie
prawidłowej wyceny. Zamieszczona dokumentacja nie zawiera takich rysunków,
Odpowiedź: Inwestor nie posiada warsztatowych rysunków konstrukcji
stalowej. Należy ich wykonanie uwzględnić w wycenie.

