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INFORMACJA
Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w
Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem
parkingu”
W związku ze złożonym pytaniem do przedmiarów robót stanowiących załącznik do
ogłoszenia dotyczącego zadania pn.: „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim
Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu”,
działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) wyjaśniamy:
Pytanie 1:
Poz. 13 przedmiaru dotyczącego odnowienia elewacji: w opisie pozycji jest gruntowanie podłoży
gruntem do farb silikatowych – powierzchnia pionowa i ościeża, a w ilości 267,35 m2 nie
uwzględniona jest ilość m2 ościeży z poz. 12 przedmiaru.
Czy należy je dodać do ilości poz. 13 przedmiaru?
Odpowiedz:
Tak, należy dodać do poz. 13 poz. 12 w ilości 7,71m2.
Pytanie 2:
Poz. 14 przedmiaru dotyczącego odnowienia elewacji: w opisie pozycji i przedmiarze brakuje 7,71
m2 powierzchni ościeży.
Czy należy je dodać do ilości poz. 14 przedmiaru?
Odpowiedz:
Tak, należy dodać poz. 13 do poz. 14 w ilości 7,71m2.
Pytanie 3:
Poz. 14 przedmiaru dotyczącego utwardzenia terenu: jako podstawę normatywną do wyceny
wykonania placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm ( kolorowej) na podsypce cementowopiaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem przyjęto tab. 0502/03 KNR 2-31, której nazwa brzmi :
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na posypce cementowo- piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową : , a nakład R na przedmiarową ilość utwardzonego
terenu 500 m2 wynosi ogółem 315 r-g. Układanie nawierzchni z kostki należałoby wycenić w
oparciu o tab. 0511/0301 KNR 2-31, tj. : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem „ z
nakładem ogólnym R wynoszącym 651,6 r-g. Jak wynika z porównania tych dwóch pozycji
katalogowych istnieje zasadnicza różnica w ilości m.in. godzin na wykonanie opisanej w poz. 14
roboty.
Proszę o wyjaśnienie powyższej nieścisłości.

Odpowiedz:
W poz. 14 należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoi piaskiem wg. tab. KNR 2-31 0511/03.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem przedmiary robót ( załączniki nr 2.1. i 2.2 )
do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia
ryczałtowego.
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