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Dział Administracyjny 
Rybnik 44-200, ul. Żużlowa 25 
administracyjny@opsrybnik.pl 
tel. 32 4399 328 
 
   
 

DA.2710.1.2020 

Rybnik, dnia 25 marca 2020 r. 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku użyteczności publicznej na potrzeby „Klubu Senior+” w Rybniku przy ul. Floriańskiej 
24 w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” (postępowanie 
nr DA.2710.1.2020, numeracja stanowi kontynuację w stosunku do numeracji z dnia 24 
marca 2020 r.). 
 
Pytanie 5: 
Na rzutach przedstawione zostały pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce oraz WC. 
Powyższe pochwyty nie zostały uwzględnione w opisie technicznym i przedmiarze. Proszę 
o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie typu i ilości wymaganych pochwytów.  
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający modyfikuje dokumenty przetargowe poprzez uzupełnienie przedmiaru w branży 
budowlanej obejmujące przedmiotowe pochwyty (załącznik). 
 
 

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przygotowując ofertę – stanowią one  
o wiążącej treści SIWZ. 

 
 

 Aktualny pozostaje przedłużony termin składania ofert, tj. do dnia 27.03.2020 r. 
do godziny 9.00  (termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 9.15).  
 
 
Załącznik: PRZEDMIAR – UZUPEŁNIENIE. 
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BIURO PROJEKTOWE "ARKON'
 inż. Krzysztof Nowak 

ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik 

PRZEDMIAR - UZUPEŁNIENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Projekt zamienny - projekt zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby klubu se-

nior+ w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
ADRES INWESTYCJI   :     44-217; ul. Floriańska 24 dz. nr 2058/30
INWESTOR   :     Ośrodek pomocy społecznej 
ADRES INWESTORA   :     44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25

BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Krzysztof Nowak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



senior + Rybnik Florianska uzupel PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Pochwyty przyumywalkowe i przyustępowe
1

d.1
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w ceg-
le

cm

(4*4)*0.15 cm 2.400
RAZEM 2.400

2
d.1

KNR 4-03
1016-06
analogia

Osadzanie kotew o śr. do 10 mm w ścianie szt.

< kotwy>16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1 kalk. własna

Montaż uchwytów przyumywalkowych dla osób niepełnosprawnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1 kalk. własna

Montaż uchwytów przyustępowych dla osób niepełnosprawnych
uchwyt ustępowy przykręcany do ściany tylnej -stal nierdzewna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 kalk. własna

Montaż uchwytów przyustępowych dla osób niepełnosprawnych
uchwyt ustępowy uchylny przykręcany do ściany tylnej - stal nierdzewna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33599


