Zapytania:
1. Posadzka sali ma być wykonana jako elastyczna na legarowaniu – parkiet gr. 22mm.
Prosimy określić z jakiego rodzaju drewna należy wycenić. Ponadto zgodnie z programem
użytkowym pkt.3.2 opisu technicznego sala ma służyć do gier zespołowych jak siatkówka
mała, koszykówka mała, badminton. Czy w taki przypadku posadzka ma być wykonana
liniami boisk czy w/w zamówieniu należy ująć wyposażenie sportowe np. słupki, siatka,
kosze czy koszykówki? Jeżeli tak proszę podać typ, ilości wyposażenia sportowego.
2. Poz. 32 „ściany z betonu komórkowego” do 4,5 m – jest 131,31 m2 powinno być 147,46
m2.
3. Poz. 33 „ściany z betonu komórkowego” powyżej 4,5 m – jest 498,851 m2 powinno być
520,56 m2.
4. Poz. 39 „ścianki działowe z betonu komórkowego gr.12 cm” - jest 156,06 m2 powinno być
173,76 m2 (naszym zdaniem wysokość ścian powinna być 3,17 m a nie 3,0 m ponieważ
ściankę, należy wymurować na pierwszej warstwie betonu a nie na warstwie
wyrównawczej).
5. Stolarka okienne i drzwiowa.
Prosimy podać kolor okien, drzwi (ślusarka aluminiowa), drzwi wewnętrznych
płycinowych. Ponadto okna w sali mają być z szybą bezpieczną, klejona, hartowane
– jednostronnie czy dwustronnie oraz czy drzwi sąsiadujące z salą nie powinny być również
wykonane z szybą bezpieczną (jeżeli tak prosimy podać, które należy wycenić z szybą
bezpieczną – jedno czy dwustronnie)?
Ponadto niezależnie od rodzaju szyb zastosowanych w oknach powinna być zastosowana
siatka zabezpieczająca okna przed uderzeniami (piłkochwyty).
6. Poz. 74 „rynny dachowe” i 75”rury spustowe” przedmiaru robót mają być wykonane jako
ocynkowane, natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.11 powinny być wykonane
z blachy tytan – cynk, która jest dużo droższa od blachy ocynkowanej. Prosimy o podjęcie
decyzji, z którego materiału należy wykonać rynny i rury spustowe. Jeżeli z tytan – cynku
należy zmienić pozycje katalogowe.
7. Czy wyposażenie kuchni i zmywalni jest objęte przetargiem. Jeżeli tak prosimy o podanie
zestawienia wyposażenia gastronomicznego z podaniem parametrów (urządzenie, wymiar,
typ np.: szafy kuchenne ze stali nierdzewnej czy z płyty laminowanej, wiszące czy stojące,
piec elektryczny czy gazowy, cztero czy sześcio palnikowy, lodówka itd.)
8. Poz. 19 i 20 „posadzki cementowe” gr. łącznie 5 cm. Zgodnie z rys. 6 przekrój A – A i rys.
7 przekrój B – B zarówno w sali jak i zapleczu gr. posadzki cementowej jest 7 cm. Czy

w poz. 20 należy przyjąć krotność 4,5 jak w poz. 21, czy zostawić bez zmian?
9. W poz. 63 ślepego kosztorysu wpisano ilość ościeżnic dwuskrzydłowych 20 szt.
W zestawieniu stolarki występują 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych drewnianych. Która ilość
jest prawidłowa?
10. Na rys. „Rzut przyziemia woda ciepła zimna i cyrkulacja” pokazano instalację z.w. z rury
stalowej doprowadzającej wodę do hydrantu oraz hydrant wewnętrzny 25 z wężem
półsztywnym – brak tych pozycji w przedmiarze i kosztorysie, czy należy ująć te pozycje
w kosztorysie ofertowym.
11. W związku z powyższym czy należy przewidzieć i przedstawić w kosztorysie ofertowym
montaż elektrozaworu na instalacji z.w.
12. Czy należy przewidzieć i przedstawić w kosztorysie ofertowym montaż naczynia
wzbiorczego zabezpieczającego kocioł c.o., jeżeli tak to jakie?
13. W kosztorysie ofertowym podana jest przy wycenie przewodów wentylacyjnych tzw
prostki ( Spiro ) obmiar w m2. Ceny za ten materiał wszędzie podaje się w mb. Proszę
o sprostowanie.

Odpowiedzi:
1. Posadzka sali parkiet dębowy II klasa. Lakier z certyfikatami sportowymi 3 – krotne
lakierowanie. Bez linii boisk, bez wyposażenia.
2. Powierzchnia ścian gr. 24 cm do wys. 4,50 m – 147,47 m²
3. Powierzchnia ścian gr. 24 cm powyżej 4,50 m – 520,56 m²
4. Powierzchnia ścian gr. 12 cm – 173,76 m²
5. Stolarka okienna w kolorze białym, drzwi płycinowe w kolorze białym. Okna w sali
hartowane jednostronnie. Drzwi sąsiadujące z salą z szyba bezpieczną jednostronnie.
Nie przyjmować piłkochwytów.
6. Rynny i rury spustowe ocynkowane.
7. Wyposażenie obiektu nie jest objęte przetargiem.
8. W poz. 20 przyjąć krotność 4,5
9. Prawidłowa ilość to 2 sztuki
10. Tak, należy ująć te pozycje w kosztorysie
11. Tak, należy ująć w kosztorysie montaż elektrozaworu
12. Nie, nie należy przedstawiać w kosztorysie montaż naczynia wzbiorczego
13. Kosztorysowa pozycja katalogowa przyjmuje obmiar w m². W kosztorysie ofertowym
podano średnice poszczególnych przewodów. Proszę przeliczyć m² na mb.

