
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 08.01.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 
000 000  euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu pomieszczeń bloku 
operacyjnego łącznie  z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do 
obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku  Szpitala w Ełku 
przy ul. Baranki 24  (Znak sprawy: 6003 /2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 
907,984 i 1047 ) do Zamawiającego zostały  wniesione niżej przytoczone pytania: 
  . 
1) Prosimy o określenie ilości przystanków dla windy towarowej oraz określenie ilości drzwi 
przystankowych ze wskazaniem ich odporności ogniowej. 
Prosimy o informację czy zakres zamówienia wchodzi budowa szybu dźwigu towarowego jeśli tak 
prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych.
2) Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane schody – w przedmiarze 
robót występują  jako stalowe natomiast przedmiar ma charakter orientacyjny,  a w opisie i  na 
rzucie brak informacje na ten temat.

3) W  folderze  "Przedmiary"  nie  widniej  przedmiar  dotyczący  remontu  dachu,  natomiast 
znajduje się on w folderze z dokumentacją techniczną. Proszę o odpowiedź czy wchodzi on 
w zakres zamówienia. Jeśli tak prosimy o bardziej szczegółowy opis prac.

4) )  W  przedmiarze  widnieje  opis,  iż  należy  wbudować  sufit  podwieszany  "Ecophon 
Combison",  natomiast  w  opisie  technicznym  sufit  opisany  jest  jako  "Ecophon  Hygiene 
Meditec E" Proszę o informację jaki sufit należy przyjąć do wyceny.

5) Proszę o podanie dokładniejszych parametrów oraz opisów dotyczących płytek.
6. Proszę o podanie dokładniejszych parametrów oraz opisów dotyczących wykładziny ściennej.
7) W przedmiarze widnieje stolarka opisana jako "drzwi do szachtów" o wym. 1,80x1,80 oraz drzwi  
OP1 o wym. 0,90x0,90. Brak w zestawieniu stolarki i opisach. Jeśli wchodzą one w zakres robót  
proszę o uzupełnienie dokumentacji.
8) Brak dokładnych rysunków i opisów dotyczących schodów stalowych wachlarzowych. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji.
9) Brak dokładnych rysunków i opisów dotyczących montażu dźwigu towarowego(wyposażenie, 
prędkość,  wielkość,  wysokość  podnoszenia,  wykończenie,  itp.).  Proszę  o  uzupełnienie 
dokumentacji o informacje potrzebne do rzetelnej wyceny.
10)  Prosimy  o  podanie  typów  zaprojektowanych  baterii  umywalkowych;  w  szczególności  w 
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pomieszczeniach przygotowania lekarzy oraz informacji czy spełniają one wszystkie obowiązujące 
wymagania dla tego typu pomieszczeń (poz. 15-19 przedmiaru robót „instalacje wod-kan”),

11)Prosimy o podanie  typów i wymiarów zaprojektowanych elementów białego montażu; w 
szczególności w pomieszczeniach przygotowania lekarzy oraz informacji czy spełniają one 
wszystkie obowiązujące wymagania dla tego typów pomieszczeń (poz. 33-35 przedmiaru 
robót „instalacje wod-kan”),

12)Czy zastosowane w projekcie  siłowniki  klap ppoż.  pracują na napięciu  24V/DC czy też 
230V/AC?  Typ  zasilania  klap  warunkuje  konieczność  zastosowania  certyfikowanych 
zasilaczy  pożarowych  bądź  wydzielania  dodatkowych  obwodów  zasilania  w  tablicach 
elektrycznych. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

13)Jaka  ilość  klap  ppoż.  jest  poprawna,  ta  zawarta  w  dokumencie:  „Wykazem urządzeń  i 
materiałów wentylacji mechanicznej "Sale operacyjne" Szpital Ełk”,  czy też w przedmiarze 
robót wentylacyjnych?

14)Czy zakres prac przewidzianych przetargiem obejmuje instalacje  systemu interkomowo- 
przywoławczego, opisanego w punkcie 5.3 projektu wykonawczego branży elektrycznej i  
teletechnicznej.  W  przedmiarach  robót  elektrycznych  brak  jest  pozycji  do  wyceny  tej 
instalacji. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. 

15)W przedmiarze robót elektrycznych, w pozycjach 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 
3.17,  3.18,  3.19,  3.20,  3.21,  3.22,  3.23  3.26,  brak  jest  specyfikacji  typów  przewodów 
instalacji  elektrycznych, teletechnicznych co uniemożliwia prawidłową wycenę. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru.

16)W  opisie  do  projektu  wentylacji  mechanicznej  stwierdzono,  że  „Na  wejściu  w  strefę 
pożarową instalacji wentylacji mechanicznej projektuje się klapy ppoż. EI 90 z automatyką 
podłączoną  do  instalacji  sygnalizacji  pożaru”.  Prosimy o  wskazanie  sposobu  sterownia 
klapami ppoż. za pośrednictwem centrali  sygnalizacji  pożaru. W projekcie instalacji  SAP 
oraz  przedmiarach  brak  jakichkolwiek  urządzeń  wykonawczych   służących  do  realizacji  
funkcji sterowania.

17)W projekcie wykonawczym branży elektrycznej i teletechnicznej, w punkcie 5.1 dot. sieci  
strukturalnej zawarto zapis „Rozwiązanie  szczegółowe  sieci  strukturalnej: ilość  punktów 
oraz  rozbudowę   istniejącej   szafy   rozdzielczej   (dystrybucyjnej),  poda  przedstawiciel 
użytkownika po ostatecznym przygotowaniu zamówień na przewidywany sprzęt medyczny 
w  pomieszczeniach  bloku”.  Czy  zapis  ten  oznacza,  że  w  przedmiarze,  liczba  gniazd 
przewidzianych do instalacji może ulec zmianie?

18)Opis  techniczny  projektu  elektrycznego  pkt.  5.3  System  interkomowo-przywoławczy  – 
prosimy o informację czy ww. system należy ująć w wycenie instalacji elektrycznych.

19)Wg dokumentacji projektowej w pom.1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28 i 1/31 ściany mają  
być wykończone systemową powłoką malarską Wallflex, natomiast w poz.22 przedmiaru 
robót budowlanych powłoka ta nie została uwzględniona na ścianach w/w pomieszczeń. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

20)W katalogu „Specyfikacja Techniczna i Projekty” znajduje się plik                   „Pokrycie 
dachu” liczący 4 pozycje. Czy wymieniony w nim zakres robót należy ująć w wycenie?

21)  W pomieszczeniach przygotowania lekarzy znajdują się zlewy chirurgiczne w ilości 3 kpl,  



czy  wchodzą  one  w  zakres  wyceny?  Jeśli  tak,  to  prosimy  o  
podanie  szczegółowych  parametrów  zlewów,  ponieważ  występują  duże  
rozbieżności cenowe w zależności od typu komory.

22)Ilość  przyborów  sanitarnych  na  rzutach  w  projekcie  wod-kan  jest  inna  niż  
podana w przedmiarach. Które ilości należy przyjąć do wyceny?

23)Prosimy  o  podanie  zestawienia  wraz  z  opisem  stolarki  do  szachtów  technicznych  i 
pomieszczeń  na kondygnacji poddasza,

24)  Prosimy o potwierdzenie ilości nakładów wymienionych w pozycjach 14, 15, 16, 17, 18, 19 
(w sumie 615,6m2 przewodów wentylacyjnych) oraz poz. 55- 2300m2  izolacji 
jednowarstwowej matami z wełny mineralnej przedmiaru robót branży sanitarnej 
„wentylacja”.

25)Czy centrala sygnalizacji pożaru, do której ma zostać podłączony zaprojektowany fragment 
instalacji SAP, posiada wolną ilość adresów do rozbudowy systemu? 

26)  Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu wskazania Podwykonawców - 
Formularz oferty pkt. 5., gdyż na etapie przygotowania/składania oferty lista 
Podwykonawców nie jest jeszcze określona.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad.1.Typ dźwigu : osobowo - towarowy, elektryczny, linowy w układzie 1:1
Udźwig: 1700kg
Ilość przystanków : 4
Prędkość dźwigu : 1m/s
Wysokość podnoszenia: ok. 14,5m

a) drzwi kabinowe – drzwi automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe. Drzwi kabinowe 
regulowane  falownikiem,  zabezpieczone  kurtyną  świetlną,  skrzydła  ze  stali  nierdzewnej 
szlifowanej. Wymiary 1100x2000mm
b) Drzwi przystankowe - drzwi automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe. Skrzydła ze 
stali nierdzewnej szlifowanej. Drzwi o odporności ogniowej EI60. Wymiary 1000x2000mm
c)  Kabina  –  ściany  ze  stali  nierdzewnej  szlifowanej,  wykładzina  antypoślizgowa,  sufit  z  
oświetleniem świetlówkowym, poręcz ze stali nierdzewnej – 2szt., listwy przypodłogowe ze stali  
nierdzewnej, wentylator automatyczny
d)  kaseta  dyspozycji  w  kabinie  –  kaseta  pionowa  na  ścianie  bocznej  ze  stali  nierdzewnej 
szlifowanej,  piętrowskazywacz  LED,  wskaźnik  kierunku  jazdy,  przyciski  oznaczone  językiem 
Braille`a, przycisk otwierania i zamykania drzwi, alarm, sygnalizator przeciążenia windy, interkom 
do całodobowego pogotowia dźwigowego
e) Sygnalizacja i przyciski na przystankach – na wszystkich przystankach piętrowskazywacz LED, 
gong
f) Sterowanie – mikroprocesowe, Dupex, zbiorczość w górę & dół, szafa sterowa umieszczona w 



maszynowni, łączność głosowa via GSM lub linia analogowa,
funkcja jazd szpitalnych – stacyjka kluczykowa w panelu dyspozycji, zjazd na najniższy przystanek 
po sygnale ppoż. , zjazd do najbliższego przystanku po zaniku napięcia.
g) napęd – bezreduktorowy, elektryczny, regulowany falownikiem z enkoderem
h) Maszynownia – nadszybiem
Maszynownia dźwigu istniejąca zlokalizowana na poziomie -2
Szyb windowy żelbetowy istniejący o wymiarach wewnętrznych 1,81x1,95m
W ofercie  należy ująć montaż kompletnego dźwigu wraz z dostosowaniem istniejącego szybu 
windowego dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania dźwigu (prace tynkarskie, elektryczne itp.)
Ad 2. Należy zastosować systemowe schody stalowe. Elementy schodów: 19 stalowych stopni + 
podest,  średnica  schodów:  Ø180  cm,  balustradę  wykonaną  z  pionowych  słupków Ø 25  mm, 
wypełnienie:  linki  stalowe Ø3  mm,  pochwyt  PEszary  Ø40  mm,  wkręty  mocujące,  nakładki  na 
schody (olchowe lub  bukowe). Ostateczne wymiary schodów należy sprawdzić w naturze.
Ad  3.  Do  wyceny  należy  ująć  wykonanie  757,453m2  pokrycia  dachu  jedną  warstwą  papy 
nawierzchniowej.
641.93+641.93/10+(2*(33.01+18.34+27.39+6.67+9.50)+19.90+2*4.05+38.83)*0.20
Ad 4. Należy zastosować sufit podwieszany szczelny przeznaczony do pomieszczeń czystych. 
Ad 5. Płytki ścienne o wym. 15x20 lub 20x20cm. Gatunek I, 

      Barwa – wg wzorca producenta – do ustalenia z Inwestorem 
     Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %
     Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

     Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.
Ad  6.  Elastyczna  wielowarstwowa  okładzina  ścienna  z  przezroczystą  warstwą  użytkową. 
Produkowana  w  arkuszach.  Zabezpieczona  poliuretanem  PUR.  Odporna  na  działanie 
mikroorganizmów.  Przeznaczona  do  wykładania  ścian  w  budownictwie  mieszkalnym  i 
użyteczności publicznej, w tym w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia. 
Okładzina stosowana w systemie  HiGam w pomieszczeniach o  podwyższonych wymaganiach 
higienicznych lub wymagających całkowitej szczelności. 
System HiGam umożliwia kompleksowe wykonanie całego pomieszczenia w sposób: 
• bezfugowy – bez miejsc, gdzie zwykle zbiera się brud, 
• szczelny – pomieszczenie na ścianach i na podłodze jest całkowicie hermetyczne, 
• aseptyczny – stosowane materiały są odporne na mikroorganizmy, 
• bez ostrych krawędzi – połączenia posadzka/ściana i narożniki wykonuje się z wyobleniem, co 
ułatwia utrzymanie czystości i dezynfekcję. 
Podstawowe dane techniczne okładziny ściennej Gamrat Forum podano poniżej:
Grubość całkowita - 1,2mm
Grubość warstwy użytkowej - 0,2mm
Ciężar - 2,0 kg/m2
Szerokość rulonu – 2,0m
Ad 7.  Zestawienie stolarki do szachtów bloku operacyjnego znajduje się na rys. A3 są to drzwi  
D16 – szt. 2
Na poddaszu należy do wyceny przyjąć 4 szt. drzwi jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą stalową. 



Wymiar  otworu  drzwiowego  0,45x2,10cm.  Należy  również  do  wyceny  przyjąć  drzwi 
jednoskrzydłowe  do  pomieszczenia  magazynowego  znajdującego  się  na  poddaszu.  Wymiar 
otworu drzwiowego 1,05x2,10cm. Całość stolarki powinna być kompletna w klamki i zamki oraz 
ościeżnice.
Ad 8. Należy zastosować systemowe schody stalowe. Elementy schodów: 19 stalowych stopni + 
podest,  średnica  schodów:  Ø180  cm,  balustradę  wykonaną  z  pionowych  słupków Ø 25  mm, 
wypełnienie:  linki  stalowe Ø3  mm,  pochwyt  PEszary  Ø40  mm,  wkręty  mocujące,  nakładki  na 
schody (olchowe lub  bukowe). Ostateczne wymiary schodów należy sprawdzić w naturze.
Ad 9.  Typ dźwigu : osobowo - towarowy, elektryczny, linowy w układzie 1:1

Udźwig: 1700kg
Ilość przystanków : 4
Prędkość dźwigu : 1m/s
Wysokość podnoszenia: ok. 14,5m

a) drzwi kabinowe – drzwi automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe. Drzwi kabinowe 
regulowane  falownikiem,  zabezpieczone  kurtyną  świetlną,  skrzydła  ze  stali  nierdzewnej 
szlifowanej. Wymiary 1100x2000mm
b) Drzwi przystankowe - drzwi automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe. Skrzydła ze 
stali nierdzewnej szlifowanej. Drzwi o odporności ogniowej EI60. Wymiary 1000x2000mm
c)  Kabina  –  ściany  ze  stali  nierdzewnej  szlifowanej,  wykładzina  antypoślizgowa,  sufit  z  
oświetleniem świetlówkowym, poręcz ze stali nierdzewnej – 2szt., listwy przypodłogowe ze stali  
nierdzewnej, wentylator automatyczny
d)  kaseta  dyspozycji  w  kabinie  –  kaseta  pionowa  na  ścianie  bocznej  ze  stali  nierdzewnej  
szlifowanej,  piętrowskazywacz  LED,  wskaźnik  kierunku  jazdy,  przyciski  oznaczone  językiem 
Braille`a, przycisk otwierania i zamykania drzwi, alarm, sygnalizator przeciążenia windy, interkom 
do całodobowego pogotowia dźwigowego
e) Sygnalizacja i przyciski na przystankach – na wszystkich przystankach piętrowskazywacz LED, 
gong
f) Sterowanie – mikroprocesowe, Dupex, zbiorczość w górę & dół, szafa sterowa umieszczona w 
maszynowni, łączność głosowa via GSM lub linia analogowa, funkcja jazd szpitalnych – stacyjka 
kluczykowa w panelu  dyspozycji,  zjazd  na najniższy przystanek  po sygnale  ppoż.  ,  zjazd do 
najbliższego przystanku po zaniku napięcia.
g) napęd – bezreduktorowy, elektryczny, regulowany falownikiem z enkoderem
h) Maszynownia – nadszybiem
Maszynownia dźwigu istniejąca zlokalizowana na poziomie -2
Szyb windowy żelbetowy istniejący o wymiarach wewnętrznych 1,81x1,95m
W ofercie  należy ująć montaż kompletnego dźwigu wraz z dostosowaniem istniejącego szybu 
windowego dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania dźwigu (prace tynkarskie, elektryczne itp.)
Ad 10. Zlewy chirurgiczne oraz baterie łokciowe w pomieszczeniu 1/24, 1//25, 1/27 nie są objęte 
niniejszym zamówieniem. Jednakże należy dodatkowo ująć wykonanie 9 podejść pod baterie oraz 
3  podejścia  kanalizacyjne  w  pomieszczeniach  1/24,  1//25,  1/27.  Pozostałe  przybory  muszą 
posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia. 
Ad 11. Zlewy chirurgiczne oraz baterie łokciowe w pomieszczeniu 1/24, 1//25, 1/27 nie są objęte 



niniejszym zamówieniem. Jednakże należy dodatkowo ująć wykonanie 9 podejść pod baterie oraz 
3  podejścia  kanalizacyjne  w  pomieszczeniach  1/24,  1//25,  1/27  Pozostałe  przybory  muszą 
posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia.
Ad 12. Siłowniki klap pracują na napięciu24V/DC i podłączenie zostało ujęte w projekcie instalacji  
niskoprądowych.
Ad 13. Należy ująć 35szt. Klap. Przy projektowaniu sterowania i monitorowania klap przez system 
SAP, projektant instalacji SAP posługiwał się wykazem urządzeń i materiałów wentylacji. 
Ad 14. System interkomowo – przywoławczy jest w projekcie instalacji  niskoprądowych oraz w 
przedmiarze instalacji niskoprądowych.
Ad 15. Instalacje niskoprądowe to osobne opracowanie.
Ad 16. Instalacja SAP to osobne opracowanie razem z innymi instalacjami niskoprądowymi.
Ad  17.Instalacja  sieci  strukturalnej  to  osobne  opracowanie  razem  z  innymi  instalacjami 
niskoprądowymi.
Ad 18. System interkomowo – przywoławczy jest w projekcie instalacji  niskoprądowych oraz w 
przedmiarze instalacji niskoprądowych. Instalacja sieci strukturalnej to osobne opracowanie razem 
z innymi instalacjami niskoprądowymi.
Ad 19.  Należy uwzględnić wykonanie powłoki  w tych pomieszczeniach.  W ilościach podanych 
poniżej.

Opis i wyliczenie Razem
pom.1/23 2*(3.85+3.83)*3.00    46.080 m2
otwory -2*1.30*2.10-1.60*1.90 -8.500 m2

pom.1/24 2*(2.30+3.83)*3.00 36.780 m2
otwory -2*(1.10*2.10)-1.60*1.90 -7.660 m2

pom.1/25 2*(2.30+3.83)*3.00 36.780 m2
otwory -2*(1.10*2.10)-1.60*1.90 -7.660 m2

pom.1/26                  2*(4.24+3.83+0.62)*3.00 52.140 m2
otwory    -1.10*2.10 -2.310 m2

pom.1/27 2*(2.48+3.83)*3.00 37.860 m2
otwory -2*(1.10*2.10) -4.620 m2

pom.1/28
(17.29+13.78+3*0.52+0.46+3.51+1.72+1.80+2*3.95+2*(2.74+2.92))*3.00        178.020 m2
otwory -2*1.30*2.10-5*1.10*2.10-2.28*3.00-1.60*1.90 -26.890 m2

pom.1/31 2*(1.74+3.12)*3.00 29.160 m2
otwory -2.28*3.00 -6.840 m2

Ad.20   Do  wyceny  należy  ująć  wykonanie  757,453m2  pokrycia  dachu  jedną  warstwą  papy 
nawierzchniowej.



641.93+641.93/10+(2*(33.01+18.34+27.39+6.67+9.50)+19.90+2*4.05+38.83)*0.20
Ad 21. Zlewy chirurgiczne oraz baterie łokciowe w pomieszczeniach 1/24, 1//25, 1/27 nie są objęte 
niniejszym zamówieniem. Jednakże należy dodatkowo ująć wykonanie 9 podejść pod baterie oraz 
3 podejścia kanalizacyjne w pomieszczeniach 1/24, 1//25, 1/27
Ad 22.  Należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad 23. Odp.1 - Zestawienie stolarki do szachtów bloku operacyjnego znajduje się na rys. A3 są to 
drzwi D16 – szt. 2
Na poddaszu należy do wyceny przyjąć 4 szt. drzwi jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą stalową. 
Wymiar  otworu  drzwiowego  0,45x2,10cm.  Należy  również  do  wyceny  przyjąć  drzwi 
jednoskrzydłowe  do  pomieszczenia  magazynowego  znajdującego  się  na  poddaszu.  Wymiar 
otworu drzwiowego 1,05x2,10cm. Całość stolarki powinna być kompletna w klamki i zamki oraz 
ościeżnice.
  2.  rodzaju, wymiarów  i ilości parapetów wewnętrznych,
Odp. 2 - Do wyceny należy ująć 9 szt. parapetów wewnętrznych z konglomeratu o wymiarach 
20x215cm gr. 2cm
  3. czy na poddaszu - łączniku należy ułożyć płytki typu gres,
Odp.3 - Tak należy przyjąć 120,00m2 
4.  zakresu naprawy stolarki okiennej (brak klamek, uszkodzone szyby, brak listwowania, 
malowanie),
Odp. 4 -  Należy uzupełnić stolarkę okienną 
- na poddaszu i wentylatorni – 11szt. okien – wyposażyć w klamki + malowanie
- w bloku operacyjnym – 9 szt. okien o wym. 1,8x1,8m – wyposażyć w klamki + malowanie + 
listwowanie oraz uszczelnienie pianką poliuretanową. 
 5.  zakresu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  i  przeciwpożarowego  konstrukcji  stalowej 
wentylatorni,
Odp. 5-  Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić do 3 stopnia i pomalować farbą podkładową 
oraz  nawierzchniową chlorokauczukową.  Nie  ma potrzeby zabezpieczać elementów stalowych 
przeciwpożarowo, ponieważ pomieszczenie wentylatorni stanowi odrębną strefę pożarową.  
  6. gatunku stali, rodzaju wykończenia oraz sposobu wypełnienia balustrady schodów stalowych 
wachlarzowych,
Odp. 6- Należy zastosować systemowe schody stalowe. Elementy schodów: 19 stalowych stopni + 
podest,  średnica  schodów:  Ø180  cm,  balustradę  wykonaną  z  pionowych  słupków Ø 25  mm, 
wypełnienie:  linki  stalowe Ø3  mm,  pochwyt  PEszary  Ø40  mm,  wkręty  mocujące,  nakładki  na 
schody (olchowe lub  bukowe). Ostateczne wymiary schodów należy sprawdzić w naturze.
  7.  ilości żaluzji okiennych,
Odp.7- 9szt.
8. grubości warstw posadzkowych – w przedmiarze warstwa wyrównawcza wynosi 2 cm, zgodnie 
ze sztuką budowlaną powinna być min 4 cm, brak także izolacji akustycznej i paraizolacji,
Odp.8 -W bloku operacyjnym grubość warstw posadzkowych należy dostosować do istniejących 
poziomów.  Do  wyceny  należy  przyjąć  2cm  styropianu  oraz  3  cm.  wylewki  cementowej  oraz 
wykończenie wg. opisów pomieszczeń. 
Na poddaszu do wyceny należy przyjąć 1cm styropianu oraz 2 cm. wylewki  cementowej  oraz 



wykończenie gresem technicznym.
Ad 24.  . Ilość izolacji jest równa ilości nakładów przewodów wentylacyjnych
Ad 25.  Według informacji  którą projektant  uzyskał  telefonicznie od  konserwatora systemu do 
systemu ppoż. należy dołożyć kartę pętlową – ujęto w przedmiarach. 
Ad 26. Nie wyrażamy zgody.

 Z poważaniem

 

                                                                                                                 


