
  Wniesione pytania po terminie. 
 
 

I. Pytania z dnia 24.05.2010r. 
 
1. W przedmiarach robót jak również w dokumentacji projektowej nie uwzględniono 

wykonania instalacji elektrycznej dla podłączenia sterowania kotłów i AKPiA.                   
Czy Inwestor wykona w/w roboty we własnym zakresie? Jeżeli nie, prosimy                              
o opracowanie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

 
2. W przedmiarach robót jak również w dokumentacji projektowej nie uwzględniono 

wykonania robót budowlanych w kotłowni i w pomieszczeniu składu opału. Jeżeli 
Inwestor nie przewiduje remontu całej kotłowni to bezwzględnym minimum jest 
wymienienie istniejących drzwi w kotłowni i składzie opału na drzwi o odporności 
ogniowej EI … oraz wykonanie fundamentów pod projektowane kotły węglowe. 
Prosimy o dodanie pozycji. 

 
3. Poz. 27 i 28 przedmiaru robót „budowlanka”: „Wykonanie tynków mozaikowych np. 

firmy ALPOL na gotowym podłożu o wielkości kamienia 2,5 mm” - KOMINY                       
I MURKI. – ze względu na zły stan tynków na w/w kominach i murkach jak również 
na wykonanie tych robót zgodnie z technologią konieczne jest wykonanie warstwy 
zbrojonej siatką z włókna szklanego. Prosimy o dodanie pozycji. 

 
4. W przedmiarze robót „budowlanka”: brak jest pozycji dotyczącej demontażu płotków 

przeciwśniegowych. Prosimy o dodanie pozycji. 
 

5. Czy Inwestor przewiduje remont schodów położonych na elewacji południowej 
budynku? Istniejące schody lastrykowe są w złym stanie technicznym. Jeżeli tak,              
to prosimy o dodanie pozycji 

 
6. Czy Inwestor przewiduje remont daszków nad wejściami?(wymiana obróbek 

blacharskich, pokrycie papą termozgrzewalną, wykonanie tynków akrylowych bądź 
malowanie.) Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji. 

 
7. Czy Inwestor przewiduje wykonanie nowych nakryw kominów? Istniejące są w złym 

stanie technicznym. Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji. 
 

8. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie w systemie rynnowym rewizji lub 
osadników?(istniejące wykonane są z żeliwa). Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji.  

 
Odpowiedź dotycząca pytania pierwszego zawarta jest w dodatkowym przedmiarze na 
roboty elektryczne. 
 
Odpowiedzi dotyczące pytań 2 – 8 zawarte są w dodatkowym przedmiarze na roboty 
budowlane. 
 
 
 
 
 



II. Pytania z dnia 26.05.2010r. 
 

1. Czy zdemontowane grzejniki należy zanieść na wskazane przez 
Zamawiającego miejsce. ( Przedmiar obejmuje tylko odłączenie grzejnika od 
instalacji c.o. i od uchwytów). 

2. Ile sztuk pomp należy zamontować? – przedmiar poz. 54 montaż – 4 kpl., 
a pozycja 55 do 58 zakup – 6 szt. 

3. Czy należy zaizolować wszystkie rurociągi w kotłowni? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zdemontowane grzejniki należy zanieść na wskazane przez Zamawiającego 
miejsce. Transport grzejników należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Do zamontowania jest 6 pomp. 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Należy zaizolować wszystkie rurociągi w kotłowni. Koszt należy uwzględnić 
 w kosztach pośrednich. 
 
 
 
 
Krzyżanowice, dn.02.06.2010r. 

 
 
 
 
 


