
Nr pisma:26/2010 Sobótka, dnia 24.03.2010 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Przebudowa budynku O środka Sportu i Rekreacji w Sobótce ”

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający –
Ośrodek Sportu i  Rekreacji  przedstawia treść  pytań  jakie wpłynęły do specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia w dniu  23.03.2010 r.  oraz udziela następujących odpowiedzi:

BRANśA SANITARNA
Ad.1. Czy baterie umywalkowe i natryskowe mają być czasowe (uwzględnia to opis techniczny)?
Odp. NaleŜy zamontować zwykłe baterie. 

Ad.2. Czy rury wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji mają być z rur PEX/AL/Pex jak w przedmiarze
czy  jak w opisie technicznym z PP czyli polipropylenowych na zgrzewanie?
Odp. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z PP zgodnie z opisem.

Ad.3. Brak w przedmiarze kabin natryskowych, ewentualnych zasłon, czy naleŜy je doliczyć?
Odp. W kosztorysie nie naleŜy doliczać kabin prysznicowych ani zasłon.

Ad. 4. Czy uchwyty dla niepełnosprawnych będą montowane na ścianie G/K, jeŜeli tak powinny
być specjalne stelaŜe pod uchwyty, czyli 4 szt (2 szt. pod umywalkę i 2 szt. pod miskę ustępową)
Odp. Uchwyty dla niepełnosprawnych montowane są w ścianie GK; naleŜy uwzględnić w
łącznie 4 uchwyty wraz z dostawą i montaŜem obejmującym wszystkie niezbędne elementy.
Nie naleŜy wyceniać poz. 114 poręcz łukowa w kosztorysie branŜy budowlanej. NaleŜy
wycenić poręcze rehabilitacyjne zgodnie z poz. 150 i 151 w kosztorysie branŜy sanitarnej; kpl
– oznacza 2 sztuki poręczy dla umywalki i 2szt. poręczy dla miski ustępowej.

BRANśA BUDOWLANA
Ad. 1. W dziale „Roboty rozbiórkowe” brak kosztów składowania gruzu, czy naleŜy je doliczyć do
przedmiaru.
Odp. NaleŜy uwzględnić w pozycji wywozu gruzu (w poz. 12 i poz.13)

Ad. 2. W dziale „Ławy i ściany fundamentowe” brak wywiezienia i kosztów składowania ziemi.
Czy naleŜy dodatkowo wycenić te pozycje?
Odp. Nie; ziemia będzie składowana na terenie Inwestora.

Ad. 3. Brak osiatkowania, wypełnienia oczek zaprawą cementową i otynkowania nadproŜy
stalowych. Proszę o dodanie tych robót do działu „Roboty murarskie” 
Odp. Osiatkowanie ujęte jest w poz. 45. NaleŜy wycenić otynkowanie nadproŜy o pow.
2,3mkw.

Ad.4. W dziale „Izolacje, docieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych” nie ma ujętych
naroŜników ochronnych. Czy tak ma zostać?
Odp. NaleŜy ująć w wycenie koszty 122mb naroŜników ochronnych.


