
 

Wg rozdzielnika 

 

IR -271.1.2016  

Tarnów dnia 18-02-2016 r.  

 

 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy i 

przedszkola oraz dobudowa schodów zewnętrznych” ogłoszonego na dzień 25-02-2016 r.   
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 

2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  17-02-2016 r :  

 

Pytanie 1: 

Poz. 440 przedmiaru montaż wykładzin z tworzyw sztucznych w ilości 50,40 m2,  z zestawienia 

pomieszczeń objętych remontem przewidziano montaż wykładziny dla pom. 01, 02, 03, 04, 06 o 

łącznej pow. 110,47 m2, wobec powyższego proszę o wyjaśnienie różnicy, oraz jeśli ilość jest podana 

nieprawidłowo to proszę o uzupełnienie przedmiarów wraz z uwzględnieniem ilości na wywinięcie na 

ścianę. 

 

Odpowiedź: 
Należy przewidzieć montaż wykładziny w pomieszczeniach 01, 02, 03, w pomieszczeniach 04 i 06 

pozostanie posadzka istniejąca – parkiet, w pomieszczeniach 05 i 07 płytki gresowe. 

 
Pytanie 2: 

Poz. 880 przedmiaru robót montaż misek ustępowych kompakt, jakie należy przewidzieć do oferty o 

wysokości dla małych dzieci tzn. Juniorki ? 

 

Odpowiedź: Prosimy wycenić juniorki. 

 

Pytanie 3: 

Czy w wyposażeniu łazienek zamawiający przewiduje montaż luster, jeśli tak to proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie  przewiduje montażu luster. 

 
Pytanie 4: 

Czy przewidziana ilość gniazd w przedmiarze robót jest zgodna z projektem,  proszę o uzupełnienie 

brakującej ilości. 

 

Odpowiedź: Ilość gniazd w przedmiarze 3 szt. jest zgodna z projektem. Pozostałe  

zaznaczone  na projekcie gniazda są istniejące. 

 

Pytanie 5: 

Projekt przewiduje zabezpieczenie ogniowe o odporności EI120 przejść instalacyjnych przez 

ściany i stropy, w przedmiarze robót nie uwzględniono niniejszego zakresu, proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź:  Istniejące piony CO  Ø 25mm- 12 szt. 

Istniejący pion - woda zimna i ciepła i cyrkulacja – Ø 25mm – stropach 6 szt. 

Istniejące piony kanalizacyjne Ø 70mm - 4 szt. 


