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Treść zapytania

Odpowiedź

W przedmiarach robót branży budowlanej oraz
sanitarnej liczne pozycje mają wartość zerową. W
niektórych z nich (np. poz. 9 przedmiaru branży
budowlanej) wyszczególniono obmiary pomocnicze,
po czym w podsumowaniu pozycji podano obmiar
zerowy. Proszę o wyjaśnienie, czy jest to błąd, czy
pozycje te celowo mają obmiar zerowy? Jeżeli błąd proszę o zamieszczenie poprawionych przedmiarów z
uwzględnieniem faktycznych ilości robót objętych
zakresem zamówienia. Jeżeli te pozycje celowo mają
wartość zerową - proszę o informację, czy należy je
pozostawić i wycenić w kosztorysach składanych
wraz z ofertą?
Załączona dokumentacja projektowa dotyczy
znacznie większego zakresu robót niż te ujęte w
przedmiarach robót - proszę o potwierdzenie, czy
przedmiary robót są dokumentami określającymi
zakres robót objętych zamówieniem i stanowiącymi
podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.
Brak zestawienia stolarki - prosimy o uzupełnienie.

Załączona dokumentacja projektowa obejmuje
przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę
w kierunku północnym. Załączony przedmiar
dotyczy tylko przebudowy części istniejącej, co jest
przedmiotem niniejszego zamówienia .Pozycje
wyzerowane dotyczą robót w piwnicy, ponieważ
inwestor odstąpił od jej przebudowy, pozycji tych
nie należy wyceniać.
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W poz. 29 i 30 przedmiaru robót budowlanych ujęto
dostawę i montaż konstrukcji stalowej stropu,
podciągów i wzmocnień belek o łącznej masie ponad
38 ton. Konstrukcje te nie są widoczne na
załączonych rysunkach projektowych. W związku z
tym proszę o udostępnienie projektu konstrukcji
stalowych oraz zestawienia stali.

Zmniejszony zakres zamówienia wyjaśniono w
punkcie 1. Podstawą kalkulacji jest wyłącznie
załączony przedmiar robót.

Projekt nie zawiera zestawienia stolarki. Przy
wycenie należy posiłkować się opisem na str. 36 i
37, rysunkami elewacji i przedmiarami.
Załączono rysunki konstrukcyjne przebudowy
stropów
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