Zespól Szkół
Ekonomicznych i Technicznych
i m. S ! a t i.s l a n,a M i kolaj t,zyka
ul. Wojska Polskiego 3ó, l4-400 Pasłęk,
te|. (55) 248 3l ż9, t,ax (55) 649 50 00
t

ZsElT .22.224

1,

1,21

Pasłęk, 2 lipiec 2021

.wK
Wyko

N um e

r o gło sz

e n ia

r.

: 202'l

l

BZP

0OO 40 427

l

n awcy uczestn iczący
w postępowaniu

01 z dnia 2020 -0 5 -'l 4

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ań.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wześnia 2O19 r. - Prawo zamówień
publicznych na "Budowę hali spońowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku"
Dotyczy: postępowania

Wyjaśnien ie treściSpecyfi kacj i Wa run ków Zamówien ia

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 01.07.2021r. wpłynąłwniosek od potencjalnego
Wykonawcy z prośbąo wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, ZamawiĄący działając
na podstawie ań.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t, j.
Dz. U. z2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień
PYTANlE:
Prosimy o korektę zmian z 01.07 .20ż1 w przedmiarze budowlanym:
*
w naszej ocenie nowa pozycja nr 131 przedmiaru dubluje tanaż z
pozycji 134 +135 +136:
- na rysunku K33, w tytule,,Dźwigar DZI*" znajduje się uwaga, że
dzwigar DZ1 stanowi podstawę wykonania dźwigarów DZ1.1, DZ1.2, DZI,3
z rysunków K3B i K39. Tonaź tych dźwigarow (2014 kg/szt) powtórzony
jest ponownie na rysunku K38 w poz" nr 101 tabeli zestawienia stali,
orazna rysunku K39 w pozycji 101 tabelizestawieniowej stali
*
równiez nowa pozycja nr 132 przedmiaru dubluje tonaz z pozycji
137 +138 +139:
- na rysunku K34, w tytule ,,Dźwigar DZ?*" znajduje się uwaga, że
dźwigar DZ2 stanowi podstawę wykonania dźwigarow DZ2.1, D72-2,

DZz.3. Tonaż tych dzwigarow (2002,2 kglszt) powtorzony jest ponownie
na rysunku K40 w poz. nr 101 tabelizestawienia staii, oraz na rysunku
K41 w pozycji 101 tabeli zestawieniowej stali

ODPOW|EDZ:
W pzedmiarze "Roboty budowlane v8" usunięto dublujące się pozycje nr 131 i 132.W związku ze
zmniejszeniem ilości tonażu zmieniła się ilośó malowań konstrukcjiw poz. 143-146.
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