Szczuczyn, dnia 02.04.2012r.

ZAPYTANIE nr 1
Dotyczy przetargu na: Budowę targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pytania:
1. W przedmiarach nie widać budynku targu zwierzęcego (wiaty) – czy został o n ujęty?
Jeśli nie, to czy wchodzi on w zakres inwestycji ?
2. Czy przedmiary są wiążące? Tzn. czy jeśli są rozbieżności względem projektu, to czy
należy do wyceny w pierwszej kolejności brać pod uwagę projekt ?
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Zainteresowani oferenci
Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 1 dotyczące
prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa targowiska
miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, udziela
następującej odpowiedzi:
Odpowiedź:
1. Zamawiający informuje, że projekt techniczny oraz specyfikacja istotnych warunków
zamówienia dokładnie określa zakres prac jaki należy wykonać i oszacować w
zaproponowanej cenie ryczałtowej. W projekcie szczegółowo określono rysunki dotyczące
wiaty zlokalizowanej na części targowiska przeznaczonego na handel zwierzętami. W
przedmiarze omyłkowo nie ujęto obróbek blacharskich wiaty na targu dla zwierząt. W
związku z tym do kalkulacji należy dodatkowo przyjąć:
Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej
ocynkowanej przy szer. w rozwinięciu do 25 cm
gr.0,55 mm
2. KNR 0-15 0519- Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w
0100
arkuszach. Blachodachówka pokryta poliestrem
o wym.modułu fali 21,0 x 30,0 cm
3. KNNR 2 0505-0500 Montaż obróbek blacharskich z gotowych
elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe
półokrągłe z blachy stalowej
ocynkowanej
4. KNNR 2 0505-0700 Montaż obróbek blacharskich z gotowych
elementów prefabrykowanych. Rury spustowe
okrągłe z blachy stalowej
ocynkowanej
1. KNNR 2 0504-0101

Jedn. 100m2

0,3844

Jedn. 100m2

2,4336

Jedn. 100m2

0,6240

Jedn. 100m2

0,1032

2. Zamawiający szczegółowo opisał informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie w dziale
XII, punkach 4 i 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie
przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu
składania ofert pozostają bez zmian.
Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

