
  

Odpowiedzi na pytania do przetargu: 

  

1. W załączonych dokumentach brakuje przedmiaru robót budowlanych – proszę o 

przesłanie.  

Załączone są przedmiary elektryczne i sanitarne.  

2. W załączonej dokumentacji brakuje następujących rysunków branży architektury – 

proszę o przesłanie jeśli na wymienionych rysunkach znajdują się elementy do 

wykonania w omawianym przetargu: 

a. Nr 1A/A00 

b. Nr 1A/A01 

c. Nr 1C/A01 

d. Nr 1C/A02 

e. Nr 1C/A05 

f. Nr 1/A04 

g. Nr 2/A09 

W załączonych rysunkach nie znajdują się elementy do wykonania w omawianym 

przetargu oprócz rysunku 1C/A01, który załączam.  

3. Proszę o informację czy wymiana posadzek z rysunku … wchodzi zakres 

zamówienia? Jeśli tak proszę o informację czy należy demontować tylko warstwę 

wierzchnią czy również wylewki i izolację termiczną? 

Tak. Należy demontować warstwę wierzchnią, wylewki i izolację termiczną opis  

w załączniku remont Sali 27 i korytarza. Kolor płytek i wielkość uzgodnić z 

zamawiającym, antypoślizgowe, R9, nieplamiące. 

4. Proszę o informację czy wymiana sufitów z rysunku 1C/A04 wchodzi w zakres 

zamówienia? 

W części przebudowywanej na łazienki i nowobudowanego korytarza przy łazienkach 

należy wykonać sufit podwieszany. 

SF1 - sufit z płyt podwieszanych z tynkiem akustycznym – 12 m2 

SF2 - sufit podwieszany modułowy; 60 x 60 cm; system odpowiedni dla 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – 40,13 m2 

5. Proszę o informację czy dostawa i montaż ślusarki z rysunku 1C/A06 wchodzi w 

zakres zamówienia? 

Tak, dotyczy tylko drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych. 



6. Proszę o informację czy dostawa stolarki z rysunku 1C/A06B wchodzi w zakres 

zamówienia? 

Nie. Proszę tej stolarki nie brać pod uwagę. 

7. Proszę o potwierdzenie ile sztuk drzwi należy wymienić? Występuje rozbieżność w 

projekcie oraz opisie w SIWZ. 

Opis w SIWZ  pkt. 3.1.e. dotyczy wymiany drzwi w salach lekcyjnych o wymiarach 

200/90,  z ościeżnicą 210/100 sztuk 8. Prawe 4 szt., lewe 4 szt. (drzwi drewniane, 

kolor uzgodnić z zamawiającym, zawiasy zwalniające, okucia ze stali nierdzewnej, 

klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica metalowa z opaską maskującą. 

Jedne drzwi o wymiarach 210/180 dwuskrzydłowe, do Sali gimnastycznej 

aluminiowe, przeszklone, zachować parametry ppoż. 

Z rysunku 1C/A07 wybrać tylko drzwi do pomieszczeń sanitarnych w skrzydle 

zachodnim.   

8. Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi usunięcie kolizji linii 

15kV. 

Potwierdzam. W zakres przetargu nie wchodzi usunięcie kolizji linii 16kV. 

 

  

  

 


