
 

  

 
 

Sierpc, dnia 24.06.2009 r. 
  L. Dz......./2009 
 
 

                                                 Urząd Miejski w Sierpcu 
                                       ul. Piastowska 11a 

                                09-200 Sierpc 
 
        dotyczy : „ przetarg nieograniczony na zmiana sposobu uŜytkowania i       
rozbudowa  budynku byłego Ŝłobka na pomieszczenia usługowe MOPS w Sierpcu. ” 
 
 Na podstawie rozdz. XIII pkt. 3 SIWZ składamy następujące zapytania: 
1. Utwardzenie terenu 
  a) jaki kolor kostki ? 
  b) jaki rodzaj podsypki zastosować ? 
  c) czy uwzględnić i w jakim zakresie odwodnienie powierzchni utwardzonych kostką 
brukową ? 
  d) czy naleŜy uwzględnić w kalkulacji usunięcie i wywóz ziemi z korytowania? 
2. Elewacja i roboty zewnętrzne 
  a) czy uwzględnić w kalkulacji łączenie kolorów ? 
  b) czy uwzględnić w kalkulacji malowanie powierzchni murów ogniowych ? 
  c)  z jakiego materiału będą wykonywane balustrady zewnętrzne ?  
3. Roboty sanitarne  
  a) czy uwzględnić w kalkulacji i w jakim zakresie przekucia i przebicia dla rur 
instalacyjnych ?  
  b) czy uwzględnić w kalkulacji montaŜ osprzętu i wyposaŜenia sanitarnego dla 
niepełnosprawnych 
4. Roboty budowlane  
  a) czy uwzględnić w kalkulacji i w jakim zakresie wykonanie n/w elementów robót ? 
       - skucie istniejących okładzin i płytek ceramicznych  
       - usunięcie istniejących warstw farby olejnej na ścianach  
       - wykonanie tynków ościeŜy okiennych i drzwiowych  
       - wykonanie tynków nowych sufitów  
       - wykonanie tynków uzupełniających w miejscach po skutej glazurze  
       - wykonanie tynków bruzd ściennych i sufitowych po rozebranych ściankach  
         działowych 
       - ewentualne skucie i wykonanie nowych tynków na całej powierzchni istniejących  
         ścian 
       - montaŜ kratek sufitowych  



 

  

       - montaŜ naroŜników przy wykonywaniu gładzi gipsowych ścian  
       - zbrojenie siatką podłoŜa pod  posadzki w segmencie E 
       -  wykonanie cokołów posadzek  z tarkietu i terakoty 
  b) jaki rodzaj kleju naleŜy zastosować do przyklejania terakoty układanej na ogrzewaniu  
      podłogowym 
c) jaki jest prawidłowy przedmiar na wykonanie montaŜu parapetów wewnętrznych ? 
d)jaki jest prawidłowy przedmiar na wykonanie tynków uzupełniających ? 

5. Roboty elektryczne  
  a) czy uwzględnić w kalkulacji i w jakim zakresie demontaŜ istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej ? 
 


