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dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. Rozbudowa szkoły
we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (4)

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia,
złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawyz dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśniam
co następuje:

Pytanienr1:W przedmiarze nie uwzględniono rozbiórek nawierzchni utwardzonej z kostki pod wykonanie
przyłączy i późniejszego odtworzenia nawierzchni. Czy należy przyjąć wymianę starej kostki
i krawężników które są już mocno zużyte w celu odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w razie konieczności należy przewidzieć do wyceny wymianę
kostki i krawężników na nowe w miejscu wykonywania przyłączy. Jeżeli istnieje możliwość
wykorzystania istniejącej kostki i krawężników to można je wbudować, z tym że wszystkie
uszkodzonei niepełnowartościowe kostki i krawężniki należy wymienić.

Pytanienr2:W dokumentacji projektowej zastosowano ciepły montaż okien, natomiast w przedmiarze nie
uwzględniono przygotowania otworów pod ciepły montaż czy w wycenie należy
to uwzględnić?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić ciepły montaż, tak jak
w dokumentacji projektowej (obowiązujące standardy wykonywania takich robót).

Pytanie

nr3:
W przedmiarach oraz dokumentacji jest dachówka karpiówka ułożona w koronkę a na
istniejącym budynku jest dachówka karpiówka w łuskę. Które przyjąć rozwiązanie?



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć dachówkę ułożoną w sposób jak na
istniejącym budynku (w łuskę). Przedmiar nie określa sposobu ułożenia dachówki. /Pytanie nr 4:
W przedmiarach uwzględniono do wykonania 12,60 mb balustrady tarasowej z pochwytem
stalowym według dokumentacji jest do wykonania prawie dwa razy większa ilość? Proszę
o podanie miejsc gdzie należy wykonać balustrady.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że montaż balustrad określono w dokumentacji projektowej
na rysunkach: rys. nr A — 1 Rzut piwnic, rys.nr A — 2 Rzut parteru. Rysunki pokazują montaż
balustrad na murku oporowym. Należy wycenić zakres wynikający z dokumentacji
projektowej. Przedmiary robót budowlanych są materiałami pomocniczymi i mają wyłącznie
charakter informacyjny i należy je odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi,
zgodnie z zapisami Rozdz. XVIII pkt. 5i 6 SWZ.
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