
Odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie w pozycjach kosztorysowych opłaty za utylizacje
gruzu we wszystkich pozycjach przedmiaru robót dotyczących - „Wywiezienie i utylizacja
gruzu samochodami samowyładowywczymi na odległość do 10 km”?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza uzupełnienie  w pozycjach  kosztorysowych  opłaty  za
utylizacje  gruzu  we  wszystkich  pozycjach  przedmiaru  robót  dotyczących  -  „Wywiezienie
i utylizacja gruzu samochodami samowyładowywczymi na odległość do 10 km”. Koszty utylizacji
gruzu należy wliczyć w koszty wywozu gruzu.

2. Brak  izolacji  rurociągu  z  otuliny  z  pianki  poliuretanowej  gr  30  mm  z  elementami
montażowymi tj. kolanka na odcinku biegnącego na klatce schodowej  do mieszkania proszę
o uzupełnienie  przedmiaru  robót  o  wszystkimi  lokali  mieszkalnych  objętych
postępowaniem.

Odpowiedź: Izolacje pionów instalacji c.o. biegnących w zabudowie na klatkach schodowych będą
uzupełniane przez wykonawcę pionów instalacji c.o.

3. Czy instalacja c.o. biegnące do mieszkań Zamawiający przewiduje  na klatce schodowej
wykonać ich zabudowę jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót dla wszystkich
lokali mieszkalnych.

Odpowiedź: Instalacje c.o. na klatkach schodowych biegnące do mieszkań są zabudowane.

Dotyczy zadania nr 1
Krasińskiego 16/1

1. Poz. 26 przedmiaru robót podano grzejnik 500/714 a w projekcie jest 600/714 jaki właściwy
grzejnik należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:  Pozycja 26 przedmiaru robót dotyczy zaworów grzejnikowych termostatycznych o
podwójnej regulacji  z głowicami termostatycznymi  śr 15 mm.
W  przypadku  różnicy  parametrów  grzejników  pomiędzy  kosztorysem  a  projektem  należy
przyjmować dane grzejników z projektu.

Krasińskiego 16/3
2. Poz. 21 przedmiaru robót podano grzejnik 500/714 a w projekcie jest 600/714 jaki właściwy

grzejnik należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametry grzejnika według dokumentacji projektowej.

Dotyczy zadania nr 2
ul. Mościckiego 21/2

3. Poz.  26  przedmiaru  robót  podano  grzejnik  500/1134  a  w  projekcie  jest  600/1134  jaki
właściwy grzejnik należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametry grzejnika według dokumentacji projektowej.

ul. Mościckiego 21/15
4. Brak  demontażu  kotła  gazowego  jeśli  jest  w  zakresie  robót  to  proszę  o  uzupełnienie

przedmiaru  robót  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  w  zakresie  instalacji  gazowej  i
zaślepienia przewodu kominowego  o ile takie są przewidywane.  



Odpowiedź: Nie przewiduje się demontażu kotła gazowego.

5. Brak płukania instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar robót został uzupełniony.

6. W pliku zostały dwukrotnie zamieszczone przedmiary dla lokali nr 15 do wyceny należy
przyjąć tylko jeden?

Odpowiedź: Przedmiary dla z lokali nr 15 zostały przypadkowo zdublowane.  Do wyceny należy
przyjąć tylko jeden przedmiar.

ul. Mościckiego 21/18
7. Brak  demontażu  kotła  gazowego  jeśli  jest  w  zakresie  robót  to  proszę  o  uzupełnienie

przedmiaru  robót  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  w  zakresie  instalacji  gazowej  i
zaślepienia przewodu kominowego  o ile takie są przewidywane.  

Odpowiedź: Nie przewiduje się demontażu kotła gazowego.

8. W pliku zostały dwukrotnie zamieszczone przedmiary dla lokali nr 18 do wyceny należy
przyjąć tylko jeden?

Odpowiedź: Przedmiary dla z lokali nr 18 zostały przypadkowo zdublowane.  Do wyceny należy
przyjąć tylko jeden przedmiar.

9. Brak płukania instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar robót został uzupełniony.

Dotyczy zadania nr 3
ul. Starowolskiego 14/7

10. Poz. 22 przedmiaru robót przyjęto grzejnik CV 22 500/1100 w rozwinięciu instalacji jest
grzejnik   CV 33 500/1100 jaki właściwy należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametry grzejnika według dokumentacji projektowej.

11. Poz.  25  przedmiaru  robót  podano  grzejnik  500/1134  a  w  projekcie  jest  600/1134  jaki
właściwy grzejnik należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametry grzejnika według dokumentacji projektowej.

ul. Starowolskiego 14/15
12. Brak  demontażu  kotła  gazowego  jeśli  jest  w  zakresie  robót  to  proszę  o  uzupełnienie

przedmiaru  robót  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  w  zakresie  instalacji  gazowej
i zaślepienia przewodu kominowego  o ile takie są przewidywane.  

Odpowiedź: Nie przewiduje się demontażu kotła gazowego.

13. Brak płukania instalacji proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar robót został uzupełniony.


