Prace remontowo Zapytanie dotyczy zadania:
konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym
Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII”
W poz. 47 przedmiaru „Podbicie betonem o grubości do 100 cm ław lub ścian
fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na
odległość do 5 km - przyjęto 5% podbić dla całości murów” obmiar jest 1 m3, naszym
zdaniem jest to zdecydowanie za mało.
Ilość 1 m3 podana w przedmiarze nie jest właściwa. Szacowaną ilość robót betonowych
związanych z podbiciami określa opis pozycji. Jeżeli oferent przyjmuje szacunek wg
przedmiaru, powinien wówczas przyjąć ilość tych robót jako iloczyn długości równej 5%
obwodu murów i przekroju poprzecznego ławy.
W poz. 48 przedmiaru „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli pręty żebrowane o śr. 8-14 mm” obmiar wynosi 0 t.
Ilość zbrojenia dla robót związanych z podbiciami oferent powinien wyliczyć samodzielnie,
jako iloczyn stopnia zbrojenia i objętości betonu. Objętość betonu- wg pozycji 47, stopień
zbrojenia – należy przyjąć jako stopień właściwy dla sztywnych ław fundamentowych
(przedział 0,5% do 1,0%)
W dokumentacji projektowej jest mowa o usunięciu i ochronie elementów zieleni brak
natomiast tych prac w przedmiarze.
Nakłady związane z usunięciem pnączy i ochroną elementów zieleni należy przyjąć według
szacunku oferenta, uwzględniając opisy zawarte w dokumentacji projektowej, wymagania
SIWZ, oraz stan istniejący zieleni przedstawiony na zdjęciach obiektu i stwierdzony w czasie
ewentualnej wizji lokalnej w terenie.
W programie konserwatorski jest mowa o rekonstrukcji i konserwacji elementów
metalowych na fortyfikacji a brak tych robót w przedmiarze.
Przedmiar ma charakter pomocniczy, jego zadaniem jest zorientowanie oferenta w skali
zadania. Wszystkie elementy objęte przedmiotem zamówienia, opisane w dokumentacji
projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia- powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.
Elementy metalowe na fortyfikacji: kraty, wsporniki itp. powinny być uwzględnione w
wycenie. Podstawą wyceny powinny być rysunki, detale, opisy, fotografie załączone do
dokumentacji projektowej.

