
  WÓJT GMINY BOBOWA 
 

38-350 Bobowa, Bobowa 57 

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034 

e-mail: ug@bobowa.pl     strona internetowa: www.bobowa.pl 
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Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w przetargu nieograniczonym nr. 341/12/08 na wykonanie zadania pn: 

„Z koronką klockową przez naszą Bobową – modernizacja wielofunkcyjnego 

budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”. 

 

 W związku z zapytaniem z dnia 06.10.2008r skierowanym do Zamawiającego 

przez jednego z Wykonawców – Gmina Bobowa jako Zamawiający informuje i 

wyjaśnia. 

Pytania: 

1. Jakie naleŜy przyjąć do wyceny ościeŜnice w pomieszczeniach biblioteki – 

stalowe czy drewniane. 

2. Brak w przedmiarze robót rozebrania obróbek blacharskich przy kominach 

przeznaczonych do przemurowania. 

3. Brak w przedmiarze robót wykonania nowych obróbek blacharskich – przy 

kominach do przemurowania oraz przy kominie wentylacyjnym z pomieszczeń 

wc. 

4. Brak w przedmiarze robót przebicia przez strop dla komina wentylacyjnego. 

5. Brak w przedmiarze robót demontaŜu baterii umywalkowych. 

6. Brak w przedmiarze robót demontaŜu termy do podgrzewania wody.  

7. Brak w przedmiarze robót montaŜu baterii umywalkowych. 

8. Brak w przedmiarze robót montaŜu umywalek. 

9. Brak w przedmiarze robót montaŜu skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach 

wc na parterze i piętrze (proszę o podanie typu, kolor itp.). 

10. Czy montaŜ przyborów łazienkowych (wc, baterie umywalkowe, umywalki 

itp.) nie będzie wymagał dodatkowych podejść (brak w przedmiarze robót). 

  



  

 

 

 

38-350 Bobowa, Bobowa 57 

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034 

e-mail: ug@bobowa.pl     strona internetowa: www.bobowa.pl 

 

Odpowiedzi: 

ad.1. Poz. 4-01 0320/02 – dotyczy dostawy i montaŜu ościeŜnic metalowych. 

ad.2. Przy przemurowaniu kominów nie ma potrzeby rozbierania obróbek 

blacharskich kominów – kominy przemurowujemy tylko ponad dachem. 

ad.3. Dla przemurowywanych kominów nie ma potrzeby wykonywania nowych   

obróbek, okucie nowego komina wentylacyjnego z W.C. proszę doliczyć pozycję np. 

nr 28a z podstawą wyceny KNR-4-01 0530/02 w ilości (1.10+0.40)*2*0.30 = 0.90m
2
. 

ad.4. Nie ma potrzeby przebicia przez strop, obecny komin wentylacyjny w 

pomieszczeniach W.C. wprowadzony jest przez strop bloczkami kominowymi i 

zakończony na strychu. 

ad.5 i 7. Proszę doliczyć wymianę baterii umywalkowych szt. 2, baterie z odzysku. 

ad.6. Proszę doliczyć demontaŜ termy wodnej.  

ad.8. Proszę doliczyć montaŜ 2 szt umywalek – nowych „50”. 

ad.9. Proszę doliczyć zakup, dostawę i montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 

do W.C. - skrzydła białe „80” z zamkami łazienkowymi i kratkami nawiewnymi – szt. 

6. 

ad.10. Zakłada się Ŝe przyłącza wody i kanalizacji do odbiorników są w dobrym stanie 

i nie wymagają wymiany. 

 

 

        Z powaŜaniem    

 


