
Dotyczy  przetargu  na  budowę  ogólnodostępnej  hali  sportowej  w  miejscowości 
Cieszkowy gmina Czarnocin

• Zgodnie  z  przekrojem  D-D  należy  nad  oknami  łącznika  zamontować  nadproża  
typu  L,  natomiast  wg rzutu  architektury i  konstrukcji  nie  zostało  określone  miejsce 
montażu  nadproży  dla  pozostałych  okien  i  drzwi  całego  budynku.  Prosimy  
o wskazanie w których oknach i drzwiach należy zastosować nadproża i w jakiej ilości? 

Odp: Zestawienie nadproży L-19 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

• W  przedmiarze  robót  dla  robót  murowych  zostały  potracone  otwory  okienne  
i  drzwiowe,  natomiast  nie  uwzględniono  dodatku  za  wykonanie  otworów  w  ilości 
łącznej 36 szt. Czy uwzględnić? 

Odp: TAK

• Wg  dokumentacji  jest  do  wykonania  drzwi  wewnętrznych  szer.  100  w  ilości  4szt. 
natomiast wg przedmiaru 2 szt. Jaka ilość jest prawidłowa? 

Odp: Poprawna ilość to 4szt. (1szt. – D6; 3szt. – D9). Stolarkę okienną i drzwiową należy 
przyjmować zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

• Jakie  ościeżnice  zastosować  dla  drzwi  płytowych:  stalowe,  nierdzewna  z  panelem 
regulującym jak w dokumentacji, czy stalowe malowane jak w przedmiarze? 

Odp: Stosować ościeżnice zgodne z dokumentacją.



• Brak w przedmiarach elektrycznych: 
- wyłączników p.poż. na budynku 4 sztuk; 
- przewodów do nich YTKSY 5x2x0,6mm2; 
- dzwonka szkolnego l sztuka; 
- nagłośnienia plus przewody; 
- instalacji telefonicznej. 
Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Odp: w/w pozycje należy uwzględnić w ofercie. Poprawiony i ujednolicony przedmiar robót 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.



Zał. nr 2

Zestawienie nadproży L-19:

Nadproża okien O4:  L-19 typ 120 – 9szt, L-19 typ 240 – 18szt.
Nadproża okien O5:  L-19 typ 150 – 12szt.
Nadproża okien O6:  L-19 typ 270 – 6szt.
Nadproża okien O7:  L-19 typ 120 – 6szt, L-19 typ 240 – 3szt.
Nadproża okien O8:  L-19 typ 120 – 6szt.
Nadproża drzwi D1:  L-19 typ 270 – 3szt.
Nadproża drzwi D2:  L-19 typ 270 – 3szt.
Nadproża drzwi D3:  L-19 typ 270 – 6szt.
Nadproża drzwi D4:  L-19 typ 270 – 9szt.

ŁĄCZNIE: L-19 typ 120 – 21szt, 
L-19 typ 150 – 12szt.
L-19 typ 240 – 21szt.
L-19 typ 270 – 27szt.

UWAGA:   nad  oknami  O4  i  O7  odsuniętymi  od  siebie  o  19cm  układać  nadproże  L-19  
typu 240 nad dwoma oknami.



Zał. nr 4


















