TBS informuje,

Ŝe występują następujące zmiany w kosztorysie roboty

budowlane:

1.

Ilość płyt stropowych przyjąć zgodnie ze zestawieniem podanym w projekcie.

W poz. 69 ma być 87 szt, w poz. 70 – 67 szt, poz. 93 ma być 86 szt, w poz. 94 ma
być 66 szt, poz. 96 i 97 usunąć, poz. 115 ma być 86 szt, poz. 139 ma być 96 szt, poz.
140 ma być 70 szt, poz. 214 ma być 1037,02 m², poz. 215 ma być 4585,81 m², poz.
218 ma być 312,38 m², poz. 222 ma być 4585,81 m²;
2.

Do wyceny naleŜy przyjąć średnią głębokość wykopu tak jak w przedmiarze

robót. Przedmiar robót drogowych uwzględnia wykop do rzędnej warstw
podsypkowych pod posadzki.
3.

Pozycję 5.1 przedmiaru poz. 8.4.1 zamiast *26 przyjąć *6, poz. 8.1.1 naleŜy

skreślić wyliczenie.
4.

Poz. 210 przedmiaru ilości przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki, w poz. 212

ilość parapetów przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki, Przyjąć do wyceny 2979,20
mb naroŜników w pozycji 287.
5.

NaleŜy przyjąć jeden wykop szeroko przestrzenny pod budynek i drenaŜ,

pozostawiając w kosztorysie na drenaŜ tylko obsypkę drenaŜu i zasypkę wykopu z
zagęszczeniem.
6.

W poz. 5.1 przedmiaru – schody Ŝelbetonowe w wyliczeniu w poz. 8.4.1

omyłkowo policzono 26, zamiast 6, jw. dla pozycji 8.1.1 naleŜy skreślić wyliczenie
3.001,30*9*20, w sumie zawyŜono przedmiar o ca-130,00 m².
7.

W poz. 210 przyjęto 80 szt okien 0-3, jest ich 83 szt i pozycja ta w sumie =

448,98 m².
8.

W poz. 212 naleŜy zwiększyć ilość parapetów wew. o 3 szt. razem = 329 szt.

9.

W poz. 287 naroŜniki wypukłe policzono tylko dla okien, brak dla naroŜy

budynku, wejść do klatek schodowych i elementów dekoracyjnych ze styropianu (w
poz. 285 dla 2979,20 mb).
betonowej ''POLBRUK'' dostarczy inwestor;
w pozycji 278,1 przyjąć zamontowanie jednego podnośnika dla osób

niepełnosprawnych.
•

Poz. 55 przyjąć ilość – 74,115 m²;

•

Poz. 58 przyjąć dodatkowo – 16,134 m² razem pozycja 50 wynosi 104,414 m²;

•

Poz. 80 ma być 53,659 m², poz. 81 ma być 6,36 m², poz. 82 odpowiednio 11,81
m²;

•

Poz. 102, 103, 104 oraz 126, 127 i 128 jak w wyjaśnieniach w punkcie 5;

•

Poz. 202 w wierszu 3 od góry klatka D+E powinno być po przeliczeniu przez
wysokość zamiast 215,25 m² – 875,268 m², ogółem pozycja 202 po korekcie
wynosi 2311,405 m² w związku z tą zmianą naleŜy wprowadzić korekty ilości:
w pozycji 216 ma być 14598,312 m², w pozycji 221 ma być 14906,392 m², w
pozycji 280 ma być 19377,144 m²;
Poz. 225 drzwi D-6 przyjąć 81 sztuk, poz. 226 D-7 przyjąć 31 sztuk, poz. 228

•

D-3 przyjąć 56 sztuk, poz. 210 okna 03 przyjąć 83 sztuki, poz. 212 przyjąć 329
sztuk – zgodnie z naniesioną korektą w zestawieniu dokumentacji;
Poz. 290 przyjąć 4074,119 m ²;
•

Poz. 291 przyjąć jak wyŜej 4074,119 m²;

•

Poz. 292 ma być 4285,045 m²;

•

Poz. 294 zwiększyć o wyliczenie z pozycji 58, przyjąć ilość 558,387 m².

10.

Ponadto informujemy o zmianie SIWZ polegającej na:
•

w poz. 16, 17, 20, 21, 22, 35, 36 kosztorysu drogowego materiał w postaci
kostki brukowej betonowej ''POLBRUK'', krawęŜniki i obrzeŜa trawnikowe
przyjąć ''0'' – materiał dostarczy inwestor;

•

w poz. 23 kosztorysu drogowego opaski przy ścianach budynku z kostki
betonowej ''POLBRUK'' dostarczy inwestor;

