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Myślenice 9.04.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

Dot.: "Rewitalizacja Zarabia - etap III - budowa kortów tenisowych, boiska do
badmintona, fundamentów pod zadaszenie kortów tenisowych, piłkochwytów oraz
budynku szatniowo - gospodarczego z wewnętrzną instalacją wod.kan., CO i elektryczną"

Pytania z dnia 5.04.2013 r.

Pytanie:
1. Na projekcie zagospodaro wania terenu oznaczenie nr 6 – istniejąca na w ierzchnia
betono wa przeznaczona do przebudo wy o powierzchni 1660 m2. W kosztorysie
brak pozycji rozbiórka na wierzchni betono wej. Czy w wycenie należy ująć
rozbiórkę na wierzchni betono wej i jej utylizację ? jaka ilość na wierzchni do
rozbiórki oraz jaka jest grubość na wierzchni betono wej ?
2. brak pozycji w kosztorysie – podbicie okapu dachu oraz zadaszenia tarasu. Czy w
w ycenie ująć podbicie dachu i zadaszenia ?
3. czy do wyceny należy uw zględnić ślusarkę zew nętrzną i we wnętrzną z PCV,
dre wna czy aluminium ? jaki kolor ślusarki ze wnętrznej i we wnętrznej ?
4. w przedmiarze dotyczącym budynku szatnio wo – gospodarczego w pozycji nr 1 i 2
przedmiar wykonany jest w m3 (39,29 m3) a KN Ry dotyczą po wierzchni m2.
5. w przedmiarze brak pozycji wykonania elementów boni na ele wacji oraz
elementów kamiennych ele wacji. Czy w wycenie należy ująć te elementy ?

Odpowiedź:
Ad 1. Istniejąca na wierzchnia betono wa o po wierzchni 1660 m 2 nie podlega rozbiórce.
Projekto waną podbudow ę z betonu z zbrojeniem rozproszonym należy ułożyć na
istniejącej na wierzchni po uprzednim usunięciu luźnych, niez wiązanych fragmentów
na wierzchni.

Ad 2. Podbicie okapu dachu oraz zadaszenie tarasu należy wykonać zgodnie z projektem
budo wlanym. Przedmioto we pozycje należy ująć w przedmiarze robót.

Ad 3. Stolarkę okienną należy wykonać z profili PCV. Kolorystyka stolarki w gestii
Zama wiającego.

Ad 4. W przedmiarze dotyczącym budynku szatnio wo – gospodarczego w poz. nr 1 i 2
przedmiar został wykonany w [m 2 ].

Ad 5. Okładziny ele wacji należy wykonać zgodnie z projektem budo wlanym (okładziny z
elementów dre wnianych oraz kamiennych). Przedmioto we pozycje należy ująć w
przedmiarze robót.

Pytanie:

W dokumentacji przetargu zażądano tra wy z włókna monofolio wego skręcanego. Prosimy
o wyjaśnienie co Zamaw iający rozumie poprzez w / w zapis. Tra wę na korty teniso we
produkuje się z włókna monofolio wego składającego się z pojedynczych włókien
skręconych w pęczki niemniej jednak samo włókno jest proste. Czy zamaw iający miał na
myśli ten rodzaj włókna ?

Odpowiedź:

Dla przedmioto wej in westycji należy wy konać na wierzchnię z włókna monofilo wego
składającego się z pojedynczych włókien skręconych w pęczki.

