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dot. zqmdwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja budynku Swietlicy w miejscowoici
2elkdw"

Odpowiedzinazapytania do SIWZ - cz.ll

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnra 19 stycznia2004r. Prawo zam6wien publicznych (Dz.
U . 20 | 5, p o z. 2 I 6 4) Zamaw iaj qcy udziela o dp owi e dz i na zadane pytania o tre S ci :

Pytanie nr 1:
Czy w przedmiarze: ,,Roboty remontowe i renowacyjne" w poz. nr 27 jednostka miary nie
powinna byt zmieniona na m' ?

Odpowiedi na pytanie 7:
Powinno byt 1,79 m3.

\ttanie 2:
Jakie powinny byt parametry termoizolacyjne i wytrzymaloiciowe styropianu?

Odpowiedt na pytanie 2:
Styropian EPS 044, wsp. przewodnoici : 0,044[W(wK)J; gr 15cm.

sl

\ttanie 3:
Jakie powinny byt parametry blachy?

Odpowiedt na pytanie 3:
Blacha trapezowa powlekana 755, gr 0,5mm" Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

Pytanie 4:
Czy wlwiezienie urobku z korytowania pod kostkg jest ujgte w przedmiarze robdt?

Odpowiedi na pytanie 4:
Nale|y uwzglgdnit w wycenie wywdz urobku.

Pytanie 5:
Czy opis pozycji i podstawy wyceny bgdzie wymagany w kosztorysie szczeg6lowym do umowy ?



Odpowiedi na pytanie 5:
Kosztorys ofertowy nale2y sporzqdzit zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie olcreilenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych koszt1w prac projektowych oraz planowanych
koszt6w rob6t budowlanych olcreflonych w programie funkcjonalno-u2ytkowym (Dz.U. 2004

nr 130 poz. 1389).

Pytanie 6:
Czy mo1na przyjmowat inne niz w przedmiarze podstawy wyceny do sporzqdzenia oferty?

Odpowiedt nu pytanie 6:
Tak

Pytanie 7:

Czy zamawiajqcy wymaga aby opis
w przedmiarze rob6t?

Odpowiedi na pytanie 7:

pozycji w kosztorysie byl doldadnie taki sam jak

Zalqczony do SIWZ przedmiar rob6t jest materialem pomocniczym. Kosztorys ofertowy,

kt6rego Zamawiajqcy bgdzie wymagal przed zawarciem umowy mo1e r62nit sig od opisu
pozycji w przedmiarze. Ma odzwierciedlat opis rob6t do wykonania wynikajqcy
z dokumentacj i te chni cznej.

Pytanie 8:
Czy zamawiajqcy ohreila szczeg1lowo godziny w kthrych mo2na wykoryruvat w/w roboty
budowlane?

Odpowiedi na pytanie 8:
Nie

Otrzymuj4:
1. strona intemetowa Gminy Sk6rzec
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