WÓJT GMINY BOBOWA
Bobowa, dnia 30.05.2008r

Nr 341/3/08

Wszyscy uczestnicy
biorący udział w przetargu nieograniczonym na zadanie „Zabezpieczenie osuwisk w
miejscowości Wilczyska i Brzana na terenie Gminy Bobowa” - osuwisko w
miejscowości Wilczyska KD1/ID12/10/042/1.
Odpowiadając na pismo z dnia 29.05.2008 r. jednego z wykonawców o udzielenie
wyjaśnienia rozbieŜności pomiędzy kosztorysem a przedmiarem robót jednego z
wykonawców dotyczącej w/w przetargu - Zamawiający informuje:
Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wilczyska:
Pytanie 1.: poz. 3 przedmiaru robót (podsypka Ŝwirowa) z podanego rachunku wynika
66,10 m2 a w ilości podano 55,2 m2 i tę wartość przyjęto do kosztorysu (poz. 2 i 3),
Odp.: do kosztorysu w poz. 2 i 3 przyjąć ilość 62,10 m2 .
Pytanie 2.: poz. 4 przedmiaru robót (folia hydroizolacyjna) w części opisowej podano
262,20 m2 a w ilości przedmiaru i kosztorysu (poz. 4) przyjęto 58,00 m2 oraz nie
podano typu i parametrów folii,
Odp.: do poz. 4 kosztorysu przyjąć folię karbowaną grubości 0,50 mm i ilości 262,20
m2 .
Pytanie 3.: poz. 5 przedmiaru robót (prefabrykaty kolejowe) w projekcie technicznym
podano ułoŜenie prefabrykatów na podsypce Ŝwirowej a przedmiar i kosztorys nie
uwzględniają podsypki Ŝwirowej,
Odp.: podsypkę ujęto w poz. 2 i 3 kosztorysu.
Pytanie 4.: poz. 8 przedmiaru robót (rurociąg PCV fi 300) w opisie przedmiaru i
dokumentacji podano 83,00 mb a w ilości przedmiaru kosztorysu (poz. 8) podano
45,50 m, jak równieŜ nie podano typu rury,
Odp.: rurociąg fi 300 mm z PCV dobrać wg uznania Oferenta, skorygować ilość na
83,00 mb.
Pytanie 5.: poz. 9 przedmiaru robót (wykop pod rurociąg) przyjęto ilość 235,00 m3 na
odkład a w kosztorysie (poz. 9) jest 113,00 m3,
Odp.: ilość skorygować na 235,00 m3.
Pytanie 6.: poz. 14 przedmiaru robót (wykop pod studnie) przyjęto ilość 131 m3 a w
kosztorysie (poz.15) jest 115 m3,
Odp.: ilości są prawidłowe tj. 115,00 m3 na odkład i zasyp oraz 16,00 m3 z odwozem,
łącznie 131,00 m3.
Pytanie 7.: poz. 31,40,46 przedmiaru robót (podsypka piaskowa) o łącznej ilości
355,50 m2 nie zostały ujęte w kosztorysie,
Odp. : poz. 31,40 i 46 przedmiaru wprowadzić do kosztorysu z KNR 218/501/01 w
ilościach podanych w przedmiarze łącznie 355,50 m2.
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Pytanie 8.: poz. 36 przedmiaru robót (umocnienie skarpy brukiem na posypce
cementowo – piaskowej gr. 15 cm) w kosztorysie (poz. 41 i 42) przyjęto wykonanie
bruku i palisady a nie uwzględniono podsypki cementowo – piaskowej,
Odp. : wprowadzić do kosztorysu podsypkę w ilości 13,0 m2 wycenioną wg KNR
211/404/05 + 06x2.
Pytanie 9. : poz. 60 przedmiaru robót (sączki drenaŜu kamiennego dł. 959,50 mb) w
pozycji tej jak w kosztorysie brak jest wyliczenia ilości robót ziemnych,
Odp.: roboty ziemne zgodnie z opisem do pozycji są ujęte w cenie.
Pytanie 10.: poz. 68 przedmiaru robót (fura drenarska z filtrem fi 113) w przedmiarze
podano ilość 166,80 mb a w kosztorysie (poz. 76) jest 211,00 mb oraz w przedmiarze
nie uwzględniono 6 szt. Studni fi 315, które wynikają z projektu technicznego rysunek
nr 2 „Projekt budowlano wykonawczy”,
Odp.: poz. 76 kosztorysu skorygować na 166,80 mb, wprowadzić równieŜ 6szt.
studzienek wycenionych na zasadzie kalkulacji indywidualnej.
Remont drogi gminnej „Wilczyska – Moroń”:
Pytanie 1.: poz. 18 przedmiaru robót (ułoŜenie podbudowy z kruszywa łamanego gr.
30 cm) a w kosztorysie (poz. 24, 25 i 26) przyjęta jest podbudowa o łącznej grubości
24 cm,
Odp.: do kosztorysu – pozycji 26 wprowadzić krotność 7.
Pytanie 2.: poz. 20 przedmiaru (ułoŜenie obrzeŜy na ławie betonu) a w kosztorysie
(poz. 29) przyjęto ławy z kruszywa łamanego,
Odp.: pozycję kosztorysu 29 zmienić na ławę betonową w ilości 6,0 m3 (B-15)
wycenioną wg KNR 231/402/03.

38-350 Bobowa, Bobowa 57
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034
e-mail: ug@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl

