
Lipnik, dnia 11.04.2011 r.

Wyjaśnienie nr 6

Dotyczące: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą
techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.

1. Poz. Id. 1 - Obmiar 16,84 m3, krotność 0,25 (z czego wynika wprowadzona przez
Zamawiającego krotność 0,25) - winno być 19,06 m3, krotność 1. Prosimy o skorygowanie
obmiaru i krotności.

2. Poz. 51, 52, 53, 55 d. 10 - Obmiar 60,00 m2, zgodnie z opisem technicznym do projektu
winno być 33,00 m2 - dot. opaski. Prosimy o wyjaśnienie i określenie ilości robót jaką należy
przyjąć do wyceny.

3. Poz. 55 d. 10 - Przyjęto kostkę betonową gr. 6 cm; wg opisu do projektu należy zastosować
kostkę betonową gr. 8 cm. Prosimy o określenie grubości kostki oraz jej koloru.

4. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania podbudowy z kruszywa 2-10 mm
o grubości 7 cm stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy odsączającej z piasku o grubości
10 cm - dot. opaski. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

5. Poz. 59 d. 11 (dot. widownia + chodniki) - Przyjęto kostkę betonową gr. 8 cm; wg opisu do
projektu należy zastosować kostkę betonową gr. 6 cm. Prosimy o określenie grubości kostki
oraz jej koloru.

6. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania projektowanej nawierzchni
dojazdu i terenu pod sceną (350 m2), a mianowicie:
- ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- ułożenie krawężników betonowych;
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubości 25 cm;
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy odsączającej z piasku o grubości 25 cm;
- wykonanie koryta pod nawierzchnię.
Odpowiedz:

Zamawiający skorygował przedmiar robót uwzględniając pyt. od Ad. 1 - 6. Ofertę cenową
należy skalkulować zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót pn. "Zaktualizowany
przedmiar robót - Architektura 11.04.2011r. - plik .pdf" na stronach www.lipnik.pl oraz
na stronie www.lipnik.asi.pl w zakładce Przetargi, artykuły dotyczące wlw zadania.



7. Poz. 63 d. 10 - Czy konstrukcja przekrycia amfiteatru ma być ocynkowana czy malowana?
Jeżeli malowana, to prosimy o określenie rodzaju farby i koloru (wg RAL) - z projektu
wynika, że jest ona malowana w kolorze szarym zbliżonym do koloru rynien i rur spustowych,
tj. RAL 7042.
Odpowiedz:

Konstrukcja przekrycia amfiteatru malowana w kolorze RAL 7042. Malowanie
konstrukcji przekrycia sceny amfiteatru:
- dokładne oczyszczenie
- 2x farba podkładowa na spoiwie chlorokauczukowym
- 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa.

8. Na przekrojach projektu architektonicznego (rys. 4, 5 i 6) widoczna jest konstrukcja z rury
stalowej łukowej (2 szt) fi 50/5 mm w kolorze ciemny brąz o długości 1174 mm, promień
wewnętrzny gięcia 4490 mm mocowana do konstrukcji przekrycia amfiteatru za pomocą
łączników z rury stalowej fi 30/4 mm (2 x 9 szt) w kolorze ciemny brąz (długość 20 cm). Czy
wykonanie tej konstrukcji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz:

Tak. Wykonanie tej konstrukcji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Oferent winien
dopisać tą pozycję do kosztorysu ofertowego uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty
cenowej tj. (Konstrukcja z rury stalowej łukowej /2 sztl fi 5015 mm w kolorze ciemny brąz
o długości 1174 mm, promień w-w gięcia 4490 mm mocowana do konstrukcji przekrycia
amfiteatru za pomocą łączników z rury stalowej fi 30/4 mm 1 2 x 9 sztl w kolorze ciemny
brąz Idługości 20 cm/) - j.m. 2 x kpI.


