
Treść pytania Treść odpowiedzi

Czy tabele przedmiarowe obejmują zakres Projektu Wykonawczego czy Projektu Zamiennego?
Tabele przedmiarowe obejmują zakres projektu Wykonawczego. Do 

zamówień jednak należy przyjąć pomiar z natury.

Czy została wykonana inwentaryzacja schodów pod kątem wysokości i głębokości stopni? Jaka 

tolerancja co do wysokości i głębokości stopnic jest akceptowalna przez Zamawiającego?

Projekt wg wytycznych Inwestora przygotowywany był na podstawie 

przekazanej inwentaryzacji i projektu budowlanego. Schody zmierzono. 

Jednak finalny wymiar należy określić po demontażu istniejącej wykładziny i 

przygotowaniu podłoża pod montaż nowej. W zamierzeniu stopnie mają 

pozostać w istniejących wymiarach (ze względu również na wykonaną 

ekspertyzę pożarową) 

Czy podane w przedmiarach i dokumentacji projektowej powierzchnie wykładzin i posadzek 

wyrażają powierzchnie pomieszczeń (teoretyczne) czy do zamówienia (tj. uwzględniają 

niezbędne odpady)?

Podane w przedmiarach i dokumentacji projektowej powierzchnie wykładzin 

i posadzek podają powierzchnie pomieszczeń, ilość potrzebną do zamówienia 

należy określić po pomiarach z natury, po ostatecznym doborze wykładziny - 

jej szerokości w przypadku realizacji modelu w rolce, tudzież modelu w 

płytkach. W zależności od modelu stosowany jest inny sposób wyliczenia 

zapotrzebowania materiałowego. Do zamówień wszystkich elementów należy 

przyjąć pomiar z natury, po przygotowaniu pomieszczeń. 

Przedmiar zawiera "dostawę i montaż zasłon i karniszy do jednej części pokoju". Dlaczego tylko 

do jednej części? Czy należy ująć w ofercie karnisze i zasłony do drugiej części pokoi? Czy ująć 

także firany? Jakie wymogi użytkowe winny spełniać firany i zasłony? Czy firany i zasłony w 

jednym kawałku czy w dwóch?

W ofercie ująć karnisze i zasłony do drugiej części pokoi - tak jak w projekcie 

jest zawarte. Nalęzy ująć cały zestaw firana i zasłona. Obydwie w dwóch 

kawałkach. Zasłona typu - black-out. Obie tkaniny trudnopalne spełniające 

normy  bezpieczeństwa pożarowego - B1. Powinny mieć podwyższoną 

odporność na ścieranie, światło czy środki chemiczne. 

Czy w ofercie należy ująć wymianę wycieraczki systemowej? Jakiego typu? Jakie wymiary?
 Modele wycieraczki - wew. Mata wejściowa Absorpcyjna - aqua stop, zew 

Oct o flex. Wymiary ok. 115x250 cm, 85 x 150 cm. 

Czy wszystkie tablice pokojowe zasilane są z rozdzielnicy głównej na parterze (obok holu)? Czy 

tam znajduję się również sekcja odbiorów ppoż? Czy możliwe jest otrzymanie schematu 

wspomnianej szafy? Jaki jest założony przekrój kabla zasilającego do szafek tablicy pokojowej 

(TP)?

Centrala systemu będzie montowana z miejscu starej - czyli w pomieszczeniu 

za recepcją 1.36 - w okolicy rozdzielnicy głównej. W związku z wymianą 

Centrali na nową współpracująca z nowymi czujkami, nie ma schematu szafy. 

W jakim kolorze ma być osprzęt elektryczny w pokojach?
Kolor osprzętu w pokojach - powinien być beżowy zbliżony do koloru ścian - 

Ral 9002. 

W zakresie Systemu sygnalizacji pożarowej występują istotne różnice pomiędzy ilościami 

elementów pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem. Które ilości należy przyjąć do 

wyceny?

Proszę przyjąć ilości z opisu technicznego. 

Proszę o informację czym są projektowane elementy (detal/materiał wykończenia) w pom.: 1.33, 

1.29, 1.27 i 1.26, czy są to elementy w zabudowie stałej?

Elementy w pokoju 1.33 - wg ustaleń - meble zostaną przeniesione z pokoju 

Dyrektora, 1.29 - zabudowa na dokumenty, 1.27 - zabudowy to szafki 

socjalne, natomiast w przedsionku łazienki zlokalizowano - dyspensery. 


