Gmina Grodzisko Dolne
Wniosek o wyjaśnienie SIWZ do ogłoszonego przetargu na „Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym„.
Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem
robót a projektem budowlanym oraz brakami robót w podanych przedmiarach, i tak:

1-poz.7 p.r.- czy kostka ma być położona na samej podsypce piaskowej?
2-poz.15 p.r.- brama zwykła czy z automatyką, wysokość bramy- w projekcie jest 1,60m, a
ogrodzenie 2,0m, brak słupków przybramowych i wymiarów, z czego ma być wykonana?
3-poz.14 p.r- brak wykopów pod słupki ogrodzenia, betonowania, brak cokołów-podany KNR
zakłada tylko montaż ogrodzenia w gotowych cokołach?
4-poz.19 p.r- jakie to mają być krzewy, zazwyczaj liczy się w sztukach a nie w m2?
5-poz.21 i 22 p.r.- ścieżka edukacyjna, w projekcie nie ma żadnej wzmianki na ten temat, jak to ma
wyglądać i co to ma być?
6- poz.30 p.r- podany KNR nie zawiera samych wiązarów, tylko roboty montażowe, brak
wiązarów, rygli, zastrzałów, słupów a są w projekcie?
7-poz.32,34,35 p.r- blacha ocynk czy powlekana?
8- poz.39. p.r- nawierzchnia też na samym piasku?
9- poz.57 i 58 p.r- czy można zamienić PARPTHERM NA SOLBET?
10- poz.59 p.r- proszę o podanie wysokości kominów?
11- poz.70 p.r- podany KNR obejmuje tylko nakłady na montaż gotowej konstrukcji dachu, brak
samej konstrukcji dachu?
12- poz.75 p.r- czy podbicie można zamienić na podbicie z blachy?
13- poz.77,78,80 p.r- brak gąsiorów do blachodachówki, brak deski czołowej, obróbki ocynk cz
powlekane?
14-poz.94 p.r- brak zbrojenia posadzki?
15-poz.118 p.r- proszę podac grupę koloru farby lub czy można zamienić wyprawę z tynku
mineralnego na wyprawę z tynku silikatowego?
16-brak w przedmiarach robót stropu/sufitu- projekt podaje z płyt G-k 12,5mm+wełna gr 15 cm+
folia +wełna 15 cm między jętkami .
17-brak stali na strzemiona?
18-brak wyłazu dachowego, stopni kominiarskich, ławy kominiarskiej?
19-brak licowania ścian z płytkami
20-podjazd dla niepełnosprawnych- proszę określić z czego ma być wykonany, raz w projekcie jest
podanie, że betonowy+ płytki, drugi raz, że z kostki, brak określenia barierek podjazdu?
Podanych niejasności jest sporo, dlatego proszę o szczegółowe wyjaśnienia, bo to rzutuje na
rzetelną wycenę robót i złożenia oferty Zamawiającemu.

Odpowiedzi

ad.1 cementowo-piaskowej
ad.2 automat zgodnie z proj.
ad.3 doliczyć jako kalkulacja indywidulana
ad.4 zgodnie z opisem projektu
ad.5 należy ująć jako kalkulację indywidualną. Ścieżka edukacyjna: długość 28.75m, szerokość
1.5m, zamknięta dwustronnie obrzeżami kolorowymi 6x20cm. Wypełnienie otoczak fr. 16-32mm
płukany gr. 20cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. W kalkulacji należy również ująć roboty ziemne
ad.6 ująć wraz z materiałem i malowaniem
ad.7 powlekana
ad.8 cementowo-piaskowa
ad.9 zgodnie z projektem
ad.10 zgodnie z projektem budowlanym przekrój
ad.11 ująć wraz z montażem i zabezpieczeniem przed grzybami i ogniem, dodatkowo jako kalkulacja
indywidualna
ad.12 tak
ad.13 ująć-powlekane. Kalkulacja indywidualna
ad.14 nie widzę potrzeby
ad.15 grupa II-III można zamienić na sylikatowy
ad.16 zgodnie z projektem jako kalkulacja indywidualna
ad.17 ująć 50 kg- kalkulacja indywidualna- dodatkowo
ad.18 nie wymagane
ad.19 ująć w WC+ szatnia- 32.4 m2- kalkulacja indywidualna
ad.20 kostka+ barierki ze stali nierdzewnej jak dla osób niepełnosprawnych. Kalkulacja
indywidualna

