
dnia, 10.10.2008 r.

Sprawa: Przetargu na budow  hali sportowej – zapytanie o wyja nienie.

  Odpowiadaj c na Pa stwa zapytania z dnia  9 pa dziernika br.

1. W przedmiarze na roboty budowlane, w poz. 95 nie podano ilo ci maszynogodzin
czasu pracy rusztowania. Prosimy o podanie ilo ci wyst puj cych w tej pozycji.
Samodzielne wyliczenia przez oferentów ilo ci, mo e spowodowa  wykazanie
ró nych warto ci m-g wynikaj ce z zasad kalkulacji czasu pracy, w wyniku czego
oferty b  nieporównywalne.

2. W przedmiarze na roboty elektryczne nie uwzgl dniono sygnalizacji p.po  oraz
instalacji alarmowej. Czy Inwestor zamierza wykona  te roboty?

3. W przedmiarze „Instalacje i urz dzenia wewn trzne” w pozycjach 169, 170, 171
brak zró nicowania zaworów STAP i STAD ze wzgl du na fi. Prosimy o podanie

ciwych rednic i ilo ci.
4. Czy pozycja 242 zosta a zdublowana w pozycjach 243 i 245?

uprzejmie informujemy i wyja niamy :

ad. 1. Rusztowania.
          Poz. 95 przedmiaru cz. budowlana; do wyceny przyj  ilo  mg (praca rusztowania) –
          427,1 mg.

ad. 2. Bran a elektryczna

W prowadzonym post powaniu przetargowym nie przewiduje si  wykonania
sygnalizacji p.po  oraz instalacji alarmowej obiektu
Wy cznik g ówny Wppo . nale y przyj  do wyceny jak wy cznik g ówny w
tablicy TG
W tablicy kot owni RK nale y w wycenie uj  : zabezpieczenie o wietlenia i gniazda
technologicznego ; monta  transformatora 230/24 V moc 63 VA, z gniazdem; przyj
równie  zabezpieczenia dla pomp co i cw , w oparciu o rysunek technologiczny
kot owni
Okablowanie jest uj te w rozdziale Przewody elektryczne
Inwestor wy cza z wyceny poz. 61 i 64 dotycz  monta u tablicy TSO ; z uwagi na
rozbie no ci projektowe element ten zostanie uwzgl dniony na etapie wykonawczym

ad. 3. i  4. W   rozdziale Technologia kot owni
 W pozycji  242 przedmiaru   wpisa :

Manometry z rurk  syfonow  zakres ci nienia 2,5 MPa z kurkiem manometrycznym
1/2 "szt./ bez zmiany  podstawy wyceny / by o szt.12    - winno by   szt.1

W pozycji  243 przedmiaru   wpisa :
Manometry z rurk  syfonow  zakres ci nienia 1,6 MPa z kurkiem manometrycznym
1/2 "szt.1/ bez zmiany  podstawy wyceny /  by o szt.12   - winno by  szt.11



Pozycj   o numerze 245  / przedmiaru  do SIWZ /usun , pomy kowo  zdublowano /

W   rozdziale Wewn trzna instalacja  centralnego ogrzewania
W pozycji   przedmiaru  nr 169   nale y zmieni   :

Zawory STAD  fi  20  mm  zamieni    na rednic   fi 15 mm , zmieni   ilo  - na szt.5

W pozycji   przedmiaru  nr 170   nale y zmieni   :

Zawory STAP   fi 20 mm   zmieni  ilo  -  na szt.5

Pozycj   nr  171 usun .


