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Myślenice 27.10.2011 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynków szatniowo – administracyjnych wraz z
infrastrukturą przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice – LKS Orzeł Myślenice”

Odpowiedzi na pytania

Pytania z dnia 20.10.2011 r.
1. Brak w przedmiarach prac związanych z centralnym ogrzewaniem budynku – proszę o podanie, w
jaki sposób będzie ogrzewany budynek oraz przedstawienie przedmiaru robot, jeżeli będzie ten zakres
wykonywany.
Odpowiedź:
Instalacja C.O.
załączniku.

będzie to wodne ogrzewanie za pomocą kotła elektrycznego – przedmiar w

Pytania z dnia 24.10.2011 r.
1. Proszę o zamieszczenie rysunków tablic elektrycznych.
2. w elemencie: „Fundamenty i izolacje” brak jest nakładów pracy na wykonanie izolacji cieplnej
ścian fundamentowych styropianem ekstradowanym gr 8 cm, proszę o podanie podstawy
wyceny oraz ilość przedmiarową.
3. Proszę o podanie poprawnej ilości w pozycji 38 kosztorysu budowlanego nakładów na
wykonanie montażu krokwi, obecnie jest to tylko 0,02 m3.
4. zgodnie z przekrojem A-A w warstwie „A” jest mowa o wykonaniu 2xmontazu płyt gipsowych;
pozycja 52 zakłada tylko pojedyncze płyty, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz
proszę o podanie czy płyty maja być ognioodporne.
5. w zestawieniu stolarki jest mowa o dostawie jest mowa o dostawie i montażu drzwi p. poż. do
kotłowni, natomiast brak jej takich nakładów w przedmiarze robót, proszę o podanie
podstawy wyceny i ilość przedmiarową.
6. W elemencie „Malowanie” brak jest podstawy wyceny i ilości na wykonanie malowania płyt
gipsowych na poddaszu z pozycji 52, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
7. W elemencie „Roboty zewnętrzne” brak jest nakładów na wykonanie obrzeży przy kostce
brukowej, proszę o podanie podstaw wyceny i ilości przedmiarowych na wykonanie tych prac.
Odpowiedź:
Ad1. Rysunek tablicy dla całego budynku znajduje się w dokumentacji technicznej elektryki
-Rys.E-3
Ad2. Należy ująć izolacje z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm w ilości :
(18,69+6,58+2,54)*2* 1,3 wycenę należy wykonać z KNR2-02 poz. 0609/09
Ad3.W poz 38 przedmiar wynosi 0,08*0,16*1,88*274,57
Ad4. Należy ująć dodatek za drugą warstwę płyty ognioodporne gr. 12,5 mm z KNR2-02

poz. 2011/04 przyjmując obmiar z poz. 52
Ad5.Należy wycenić z pozycji KNR2-02 1204/03 drzwi stalowe EI 30 w ilośco0,95*2,10*1
Ad6 Należy ująć malowanie płyt gipsowych na stropach w ilości 175,23 m2 KNR2-02
Poz. 1505/07
Ad7.W robotach zewnętrznych należy wycenić wykonanie obrzeży w ilości 61 mb
z KNR 2-31 poz. 0401/02 rowki pod obrzeża ,a z poz. 0407/05 obrzeżą.

