Znak sprawy: PTBS/I/2087/2011

Pleszew, dnia 1 sierpnia 2011 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Działając w imieniu Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
1.

Przedsiębiorstwo … prosi o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego
kosztorysów poszczególnych branż w rozszerzeniu ath.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody. Udostępnienie ww. kosztorysów w formacie *.ath, a więc
zapisanych w programie Norma, dałoby istotną przewagę przy
przygotowywaniu ofert firmom używającym tego programu. Ze względu na
fakt, iż program ten jest programem odpłatnym, a jego używanie nie jest
konieczne do prowadzenia działalności w branży budowlanej spełniając
prośbę Wykonawcy Zamawiający naruszyłby zasadę równego traktowania
Wykonawców.

2. Poz. 111, 112, 113, 114 i 116 „Montaż okien i drzwi balkonowych”
Zgodnie z dokumentacją techniczną okna i drzwi balkonowe mają byd wykonane jako
drewniane natomiast zgodnie z przedmiarem robót okna i drzwi balkonowe mają byd z
PCV. Którą wersję należy przyjąd do wyceny?
ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąd dane zgodnie z przedmiarem robót - tj. okna i drzwi
balkonowe z PCV.

3. Poz. 117, 118 i 134 „drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wiatrołapu oraz okna”
Zgodnie z projektem mają byd wykonane jako drzwi i okna aluminiowe w kolorze
brązowym, natomiast wg przedmiaru robót mają byd tylko stalowe. Którą wersję należy
przyjąd do wyceny?
ODPOWIEDŹ: do wyceny należy przyjąd dane zgodnie z przedmiarem robót - tj. stalowe
malowane proszkowo.

4. Poz. 136 przedmiaru robót „drzwi wejściowe do mieszkań”

Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej występują jako wzmocnione
natomiast zgodnie z przedmiarem występują jako antywłamaniowe typu C. Którą wersję
należy przyjąd?
ODPOWIEDŹ: do wyceny należy przyjąd dane zgodnie z przedmiarem robót - tj. drzwi
wejściowe antywłamaniowe typu C.

5. Instalacje elektryczne
W nazwie inwestycji umieszczono dwa nr budynków mieszkalnych:
a) Budynek nr 2 – instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu oraz instalacja
elektryczna
b) Budynek nr 4 – instalacja domofonowa oraz instalacja telewizyjna.
6. Instalacje sanitarne
W nazwie inwestycji umieszczono dwa nr budynków mieszkalnych:
a) Budynek nr 7 – przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne przy ul. Malinie 7
b) Budynek nr 2 – instalacje sanitarne przy ul. Malinie 5.
7. Roboty budowlane
W nazwie inwestycji umieszczono budynek nr 2 przy ul. Malinie 8 roboty drogowe i
odwodnienia budynek nr 7.
ODPOWIEDŹ do pytao 5-7:

Dokumentacja projektowa zawiera właściwe dokumenty.
Wszystkie one dotyczą budowy budynku przy ul. Malinie 7 i
Wykonawcy winni przyjąd, że tam gdzie występuje
rozbieżnośd w numeracji Zamawiający miał na myśli
przedmiotową inwestycję na ul. Malinie 7.

Treśd powyższych wyjaśnieo Wykonawcy zobowiązani są uwzględnid w treści składanych
ofert.

Inne postanowienia SIWZ nie ulegają zmianom.

