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URZĄD MIEJSKI 
   w Bobowej 

 
ZP 341/1/2009 
Bobowa, 2009-02-09 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. 
Nazwa zadania:  Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem 

technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej. 
 
 
 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy:  
 
Pytania. 

1. Roboty budowlane: 
Poz. 13.1 
Prosimy o potwierdzenie, czy naleŜy wpisać  ilość zgodnie z rys. K-A-01 i K-
A- 02, tzn. 446,80 kg 

2. DrenaŜ: 
Poz. 4 
Podwójna pozycja. Czy naleŜy uwzględnić  obydwie. Jeśli tak, to jaka będzie 
krotność ? 

3. Instalacja elektryczna: 
Poz. 1.11 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót. 
Poz. 4.43 
Prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w skład pozycji? 
Poz. 8.13 
Prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w skład pozycji? 

4. Przyłącz wody: 
Poz. 59-60 
Prosimy o wyjaśnienie do ilu km wywóz gruzu. 
Poz. 61-62 
Podwójna pozycja. Czy naleŜy uwzględnić obydwie? Proszę o uściślenie do ilu 
km wywóz gruzu. 

5. Instalacje sanitarne: 
Poz. 19 
Prosimy o potwierdzenie ilości zamieszczonej w przedmiarze. 
Poz. 87,88,89 
Prosimy o podanie ilości 
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Odpowiedzi 

 

Ad.1 – Ilości wszystkich elementów stalowych oraz stali zbrojeniowej, zgodnie z 
projektem wykonawczym część konstrukcyjna. 
Ad.2 – zgodnie z poz.4 „PRZEDMIAR – DRENAś” 
Ad.3 – ad. 1.11 - poz. kalkulacja własna R+M-naleŜy wycenić roboty zgodnie z 
opisem  
w  PW pkt. 4,5 
ad.4.43 - R+M -Termostat pomieszczeniowy sterowania nagrzewnicy Volcano 2 
ad.8.13 - R+M - Szyna wyrównania potencjałów typ K12 
Ad.4 – zgodnie z poz. 60 „PRZEDMIAR – PRZYŁĄCZE WODY…” odległość do 
10m, 
poz. 61 i 62, zgodnie z przedmiarem stanowią dwie oddzielne pozycje oraz zgodnie z 
przedmiarem obejmują wywóz na odległość do 50 km 
Ad.5 – Poz. 19 dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm –naleŜy 

przyjąć  ilość  119 szt.   
Poz. 87, 88, 89 została skalkulowana w pozycjach 29-31 przedmiaru dodatkowego i 
wynosi; 
Poz. 87 – 25 szt., poz. 88 – 30 szt., poz. 22 szt. 
  
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 


