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Dotyczy SIWZ „Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki – roboty 
ogólnobudowlane i sanitarne”

Do SIWZ „Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki – roboty 
ogólnobudowlane i sanitarne” wniesiono następujące zapytania:

1. W przedmiarze „1.W-K Przedmiar”, który dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnej w 
poz. 1.12 występuje „zlewozmywak z tworzywa sztucznego 1-komorowy z płytą 
ociekową” natomiast w dokumentacji projektowej widnieje zapis o „zlewozmywaku 
2-komorowym z odciekiem z blachy nierdzewnej”. Jaki zlewozmywak należy przyjąć 
w wycenie. Proszę o ewetualną zmianę przedmiaru w tym zakresie?

Odpowiedź:
 Należy przyjąć zlewozmywak z tworzywa sztucznego 1-komorowy z płytą ociekową.
W ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl zamieszczono zmieniony 
przedmiar i specyfikację techniczną.

2. W opisie technicznym dotyczącym instalacji wodno-kanalizacyjnej jest zapis, że 
przewody należy prowadzić w bruzdach, Przedmiar nie uwzględnia tego zakresu. 
Proszę o ewentualną modyfikację przedmiaru, który uwzględni ten zakres.?

Odpowiewdź:
W ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl zamieszczono zmieniony 
przedmiar i specyfikację techniczną.

3. W przedmiarze dotyczącym wentylacji i klimatyzacji „1. Przedmiar robót – IP42-10 
wentylacja i klimatyzacja sali sesyjnej” w poz. 1.1.6., 1.1.7. oraz 1.2.6., 1.2.7. należy 
wycenić przepustnice przystosowane do montażu siłownika. Czy należy wycenić 
również siłowniki do tych przepustnic? Proszę o ewentualną zmianę przedmiaru i 
doprecyzowanie jakie siłowniki należy wycenić.

Odpowiedź:
Siłowniki przepustnic stanowią zakres dostawy centrali wentylacyjnej wraz z ich 
okablowaniem i przełącznikami załącz/wyłącz wentylację w poszczególnych częściach 
sali sesyjnej, dlatego ich wartość oraz montaż powinny zostać ujęte w pozycji kosztorysu 
1.1.1. Algorytm strefowego sterowania instalacji wentylacji będzie realizowany poprzez 
swobodnie programowalny regulator centrali wentylacyjnej, dostarczany i programowany 
przez jej producenta. Do SIWZ dołączono schemat układu sterowania uwzględniający 
wymieniony powyżej sposób sterowania.

http://www.bip.trzcianka.pl/
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4. W przedmiarze dotyczącym robót ogólnobudowlanych „1. Przedmiar robót – roboty 
ogólnobudowlane” w poz. 8 i 17 nakłady uzupełniające za wywiezienie gruzu na 
odległośc ponad 1 km uwzględniają tylko 1 rozpoczęty km. Na jaką odległość należy 
wywieźć gruz? Jaką ewentualnie krotność zastosować w w/w pozycjach przedmiaru?

      Odpowiedź:
      Gruz należy wywieźć na odległość 2 km – krotność 1x
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Otrzymują:
Oferenci, którzy pobrali SIWZ.


