
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu informuje, 
że w związku z ogłoszonym w dniu 17.12.2018 przetargiem KP 333.7.2018 „Adaptacja pomieszczeń 
hali  na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, wpłynęły zapytania nr 10 
od Wykonawców. 
Odpowiadając na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia: 

 

 

   Pytania i  uwagi nr 10 

 
A  BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. Płyta stropowa gr.15 cm rampy przeładunkowej (poz. 2.1 B) z betonu B-25 

Powierzchnia  40,6 m2 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

2. Ściana żelbetowa podtrzymująca płytę stropową rampy jw. (wspornikowo) 

Grubość ściany 25 cm.  Powierzchnia 26,8 m2 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

3. Strop prefabrykowany przyziemia 

Rozkucie, zazbrojenie i betonowanie odcinkowe (zgodne z dokumentacja projektową) 

wskazanych kanałów stropu 

Zbrojenie            730,00 kg\ 

Betonowanie         13,82 m3 

Rozkucie górnej ścianki płyt kanałowych        1,87 m3 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

4. Wieńce żelbetowe stropu prefabrykowanego przyziemia 

Objętość     14,57 m3 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

5. Zbrojenie wieńcy j.w. 

Ciężar       1.085,00 kg 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 



 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

6. Wieńce żelbetowe ścian piętra (na poziomie posadowienia konstrukcji stalowej 

dachu ) 

Objętość    12,1 m3 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

7. Zbrojenie wieńcy j.w. 

Ciężar       880,40 kg 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. 

Dokumentacje rozpatrywać jako całość, wszystkie elementy zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 

8. Dostawa i montaż systemu asekurantów dachowych wraz z oprzyrządowaniem 

(dwustronnie wzdłuż całej połaci dachowej) – np. Securant 

(opis pkt. 7.11.3. – dach i pokrycie – akcesoria dachowe 

Ilość 130,9 mb  

Czy zakres objęty jest przedmiotowym przetargiem ? 

 

Odp. 

Tak, jak wszystkie elementy trwale powiązane z budynkiem 

 

9. Ogrodzenie stałych urządzeń technologicznych dachu |(centrale wentylacyjne, 

kominy). 

Zgodnie z opisem pkt. 7.11.3 str. 31 ma to być ogrodzenie w postaci żaluzji stałych np. 

systemu „Reyners”, „Vinci” lub równoważne z dostępem przez furtkę. 

Żaluzje z lameli aluminiowych mocowanych pod katem 45° do konstrukcji.  

Czy zakres ten jest objęty przetargiem ? 

Jeżeli tak, to prosimy o szczegółową lokalizację i zwymiarowanie ogrodzenia. 

 

Odp. 

Tak, jak wszystkie elementy trwale powiązane z budynkiem 

Do centrale na dachu z pozostawieniem  1,5m przejścia wokół 

Dla przyjętej centrali ok. 22mb ogrodzenia z furtką  

 

 

10. Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie utwardzone 

Prosimy o wskazanie umiejscowienia detali „A”, „B”, „C”, i „D” z rys. PZT2na rysunku 

PZT1, co pozwoli na jednoznaczne przygotowanie przedmiarów i wyceny zakresu nie 

uwzględnionego w przedmiarze inwestorskim. 

 



Odp. 

A – na połączeniu chodnik / ciąg pieszo jezdny lub jezdny lub miejsca postojowe 

B - na połączeniu ciąg jezdny lub pieszo jezdny / miejsca postojowe 

C – na połączeniu ciąg jezdny lub pieszo jezdny lub miejsca postojowe / zieleń 

D- na połączeniu chodnik/zieleń 

 

Nawierzchnie zgodnie z opisem 

 

B  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

1. W przedmiarach elektrycznych uwzględniony jest system zasysający ASD-535-1 

 z modułem przekaźnikowym i kompletem rurek oraz zaworem przeciwwybuchowym – 1 kpl.  

Zgodnie z dokumentacja techniczną są dwa szyby windowe. 

Proszę o informację, ile kompletów systemów należy przyjąć do wyceny. 

 

Odp. Do wyceny należy przyjąć 2 kpl. zgodnie z dokumentacją   

 

2. W dokumentacji technicznej zaprojektowane są oprawy z symbolem F1 oraz 

oprawy z symbolem AW3 montowane na szynie zasilającej. 

Brak w przedmiarze inwestorskim. 

 

Odp. Do wyceny należy przyjąć komplet opraw AW3  zgodnie z dokumentacją   

 

Czy szyna zasilająca ma być montowana do stropu czy podwieszona ? 

Prosimy o poprawienie przedmiarów oraz podanie ilości metrów szyny zasilającej. 

 

Odp. Szyna zasilająca montowana do  sufitu.  

 

 


