
Pytanie: 
 
W nawiązaniu do przedmiaru robót na zadanie : 
 
,,POSTĘPOWANIE NR 26/2012 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 
WYKONANIE MODERNIZACJI ZESPOŁU SZATNIOWO – SOCJALNEGO DLA 
PRACOWNIKÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWIERCIU,, 
 
1)   w pozycji nr 5 występuje sufit podwieszany z płyt KG na ruszcie metalowym, a w 
zestawieniu robót sufit podwieszany typu ORBIT. 
 
Bardzo proszę o sprostowanie tej informacji. 
 
2)   W pozycji 10 czy to są drzwi drewniane czy stalowe, czy docieplane itp. 
 

 

 

Odpowiedź: 

 

1) Należy brać pod uwagę sufit podwieszany typu ORBIT 600x600 mm 

 

2)   Należy brać pod uwagę drzwi stalowe docieplane. 
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