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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Budowa  nowej  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Sosnowcu  przy ul. Aleksandra
Janowskiego w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie  1:  W  zestawieniu  materiałów  dla  bud.  A występuje  rura  PCV  DN160  –  250  mb,  która  nie  jest  ujęta
w przedmiarze robót. Proszę o informację czy należy je wycenić i gdzie.

Odpowiedź 1: Załączono przedmiar uzupełniający branży sanitarnej 2 w dniu 14.09.2017 r.

Pytanie 2: Pozycje dotyczące wyceny RTV znajdowała się w przedmiarze branży elektrycznej silnoprądowej. Prosimy
o potwierdzenie,że należy wycenić ją podwójnie tj. w kosztorysie na podstawie przedmiaru branży elektrycznej oraz na
podstawie przedmiaru uzupełniającego.

Odpowiedź 2: Pozycje nie dublują się należy wycenić wszystkie pozycje.

Pytanie 3: Odp. nr 4 z dn. 9.09 Prosimy o modyfikacje przedmiaru gdyż bark stosownej pozycji a w kosztorysie nie
wolno Wykonawcy nanosić samodzielnie zmian.

Odpowiedź  3:  Brak  izolacji  przeciwwodnej  występował  tylko  na  rysunku  KM.06-A.  Warstwa  izolacji
przeciwwodnej została ujęta w pozycji 190 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 4: Odp. nr 5 z dn. 9.09. Prosimy o modyfikacje przedmiaru gdyż brak stosownej pozycji.

Odpowiedź 4: W związku z koniecznością uwzględnienia betonu w pachwinach przy belkach oczepowych należy
zwiększyć przedmiar do 398,81 m3.

Pytanie 5: Odp. nr 7 z dn. 9.09. Zmiana ilości przedmiarowej w poz. 195 pociąga za sobą konieczność zmiany ilości
w poz. 188 do 195. Prosimy o informacje jaką ilość należy wycenić w poz. 188, 189, 192, 194.

Odpowiedź: 5  Należy przyjąć:      Poz. 188: 179,80 m2
                        Poz. 189: 230,3 m3

         Poz. 192: 1645 m2
Poz. 194: 1645 m2

Pytanie 6: Odp.  nr  15  z  dn.  9.09  Prosimy  o  modyfikacje  przedmiaru  gdyż  w  przedmiarze  uzupełniającym  bark
stosownej pozycji.

Odpowiedź: Poz. 2 w przedmiarze uzupełniającym branży ogólnobudowlanej z dnia 14.09.2017 r.

Wyk w 1 egz. EZ
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


