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Dotyczy: przetarg na zadanie pn.: ,, Budowa Hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w 
Gryfowie Śl. 

Urząd Gminy i Miasta udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

1. W poz. nr 40 przedmiaru robót (dot. płyty Ŝelbetowej widowni) występuje 
niedoszacowanie jednej płyty. Jest 180,720 m2 a powinno być 222,514 m2. Prosimy 
o 
sprostowanie. 
2. Poz. nr 41 jest następstwem w/w pomyłki. Jest 903,600 m2 a powinno być 
1112,570 
m2. Prosimy o sprostowanie 
4. W poz. nr 48, 49, 50 występuje błąd w przedmiarach. Nie uwzględniono 
wielokrotności odcinków płyt P1 i P2. 
poz. 48 – jest 13,560 m2 a powinno być 88,320 m2 
poz. 49 – jest 13,880 m2 a powinno być 87.510 m2 
poz. 50 – jest 27,760 m2 a powinno być 175,020 m2 
Prosimy o sprostowanie. 
5. W poz. nr 59 przedmiaru występuje błąd. Nie uwzględniono odpowiedniej ilości 
belek. (18 szt. i 6 szt.). Jest 0,639 m3 a powinno być 8,934 m3. Prosimy o 
sprostowanie. 
17. W niŜej zestawionych pozycjach błędnie przyjeto powierzchnie i kubatury 
elementów: 
- poz. nr 8 : jest 25,556 m3 powinno być 30,722 m3 
- poz. nr 9 : jest 9,369 m3 powinno być 16,768 m3 
- poz. nr 10 : jest 20,055 m3 powinno być 23,389 m3 
- poz. nr 11 : jest 43,668 m3 powinno być 47,628 m3 
- poz. nr 12 : jest 176,756 m3 powinno być 213,224 m3 
- poz. nr 17 : jest 105,710 m2 powinno być 118,345 m2 
- poz. nr 18 : jest 845,680 m2 powinno być 946,760 m2 
- poz. nr 21 : jest 26,206 m2 powinno być 45,690 m2 
- poz. nr 22: jest 3,895 m2 powinno być 23,37 m2 
- poz. nr 23: jest 8,123 m3 powinno być 11,012 m3 
- poz. nr 24,25,28: jest 90,250 m2 powinno być 122,36 m2 
W/w róŜnice wynikają z pominięcia wielokrotności odcinków ław, bądź nie ujęcia w

ogóle niektórych z nich. Prosimy o sprostowanie. 
Od.Przychylam się do wyliczonych ilości i proszę je uwzględnić w ofercie.

3. Poz. nr 43 – niedoszacowanie zbrojenia. Jest 1.152 t a powinno być 1.800,00 
t. 
Prosimy o sprostowanie. 
8. W poz. 33, 34, 35, 42, 43, 60, 61, 64, 65 nie uwzględniono odpowiednich 
ilości 
zbrojenia elem. Ŝelbetowych. Występują znaczne braki i pomyłki. Prosimy o 
sprostowanie i uzupełnienie. 
Od. Podaję łączną ilość zbrojenia dla całej konstrukcji:
A-O fi 6     2312,82 kg,
A-0 fi 8 -14 1732,06 kg
A-III fi 8 -14  7257,25 kg,
A-III fi 16  2463,84 kg.
6. W przedmiarach nie uwzględniono wykonania stóp i słupów klatki schodowej. 
Prosimy o wskazanie i uzupełnienie przedmiarów. 
7. W przedmiarach nie uwzględniono wykonania płyt BM3.1 i BM 3.2. Prosimy 
wskazanie i uzupełnienie.  
9. W poz. nr 67 nie uwzględniono w przedmiarach poz. wieńca 5.1.2. Prosimy o 
sprostowanie przedmiaru. 
Od. Uprzejmie proszę o uzupełnienie oferty o wymienione elementy.
10. Jaki wymiar drzwi D8 naleŜy przyjąć do wyceny? Na rysunku nr PWA-1 szer. 
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wynosi 
1800 mm a w przedmiarach i na rys. nr PWA-6 1600mm. Prosimy o odpowiedź. 

Od. Przyjąć do wyceny szerokość 1600

11. Jaki wymiar drzwi D7 naleŜy przyjąć do wyceny? Na rys. nr PWA-1 szer. wynosi

2100 mm a w przedmiarach i na rys. nr PWA – 6 1500 mm. Prosimy o odpowiedź. 
Od.Przyjąć do wyceny szerokość 12100
12. Jaki wymiar drzwi D4 naleŜy przyjąć do wyceny? Na rys. nr PWA-1 szer. wynosi

2080 mm a w przedmiarach 1500 mm. Prosimy o odpowiedź. 
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Od.Przyjąć do wyceny szerokość 2080
13. W przedmiarach w poz. nr 93 nie uwzględniono odpowiedniej ilości drzwi D12. 
(2szt). Prosimy o sprostowanie. 
Od.Przyjąć do wyceny - 2 szt

16. W zestawieniu wyposaŜenia sprzętu sportowego widnieje 200 szt. krzesełek 
składanych. Tymczasem na rys nr PWA – 2 składanych krzesełek jest 255 szt. Jaką 
ilość przyjąć do wyceny? 
OD.255 szt 

Dodatkowo proszę o uwzględnienie w ofercie system odwodnienia oraz akcesoria 
zgodnie z rysunkami PWK-5 
-
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