Institut for Blinde og Svagsynede

Rettelsesblad nr. 1
Side 1 af 2

Til samtlige bydende entreprenør

Institut for Blinde og Svagsynede – Renovering af svømmehal
Rettelsesblad nr. 1, dateret d. 18.09.2015
I forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet på ovennævnte sag er der fremkommet følgende
rettelser/tilføjelser, som skal indregnes i tilbudssummen og er gældende forud for det i projektet angivne
Bemærk venligst at på tilbudslistens side1, skal der angives at rettelsesblad nr. 01, af 18.09.2015 er
indregnet i hhv. ”Storentreprisen” og ”Vandbehandlingsentreprisen”
INDKOMNE SPØRGSMÅL OG SVAR:
Storentreprisen:
Spørgsmål:
Må der udtages et facadeparti ifm. arbejder i svømmehallen?
Svar:
Ja, der må gerne udtages et facadeparti. Hullet skal dog lukkes og aflåses med en interimslukning.
Facadepartiet skal returneres og indbygges i samme stand som ved overdragelsen.
Der foretages en fotoregistrering inden demontage.
Spørgsmål:
Indbefatter tilpasning af konsol til vippe også maling af stålet?
Svar:
Ja hele konsollen males inden genmontage.

PRÆCISERINGER TIL DOKUMENTER:
Storentreprisen:
Tilbudsliste
Som en del af dette rettelsesblad indgår en ny tilbudsliste, rev. A, dateret 18.09.2015.
Denne tilbudsliste skal anvendes ifm. tilbuddet for ”Storentreprisen”
Opmærksomheden henledes på nyt punkt 2.2.10 vedr. forberedelse for katodisk beskyttelsesanlæg,
som beskrives herunder samt enhedspris under punkt 3.2.1:
For det første skal al armeringen være i kontinuitet, det gælder også lejdere, banetovsholdere og andre metalliske dele som befinder sig under eller nær ved vandlinjen.
Det forebyggende lokalt virkende KB-anlæg installeres ved at montere 2 stk. titan anodebånd i støbeskel mellem ny og eksisterende beton (i det vandrette støbeskel) i mellem armeringsnettene.
Da hvert anodebånd har en længde på 8-10meter, dvs. det dækker en ½ langside og hel gavlside,
svarende til 6 anodezoner med to bånd.
Det ene anodebånd fræses ned i et spor mellem de to armeringsnet, som efterfølgende omstøbes,
dvs. det bånd kommer til at ligge i den eksisterende beton.
Det andet anodebånd kan så fikseres i den nye konstruktion nær omtalte skel.
Ingen anodebånd må have kontakt til armeringen eller andre metalliske dele (såsom anodebånd/inserts eller lignende), så vil det nemlig ikke virke.
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Enderne af alle 2x6 anodebånd kan så stikke ud af konstruktionen i dertil rettede målebokse (dvs. der
kan tilgås 2 steder på hver anodebånd).
Desuden overvåges udviklingen af korrosion ved brug af overvågningssonder som f.eks. ERE20 reference elektrode.
Der monteres et stk. ERE20 elektrode i hver anodezone, og alle 6 stk. monteres i den eksisterende
beton i omtalte støbeskel.
Der sættes så yderligere 2 stk. elektroder i nærheden af den nye rende, evt. på bagsiden/undersiden,
samt 2 stk. elektrode i området ved væg/bund.
Arbejdsbeskrivelse B1.395 – Beklædninger, påmurede
Præcisering:
Angivelse af materiale for fliseklæb under hhv. punkt 3.5.3 er gældende frem for det beskrevne materialer med to-komponent epoxy under punkt 4.1.9 (side 15 / 18)
Fugemateriale skal dog være to-komponent epoxy, som beskrevet under punkt 4.1.9 og ikke som
beskrevet under punkt 3.5.10

PRÆCISERINGER TIL TEGNINGER:
Storentreprisen:
Tegning 105
Kar i teknikkælderen er angivet med OK til kote 6,25, og dermed med en højde på 43 cm over eksist.
kældergulv.
Ved opmåling på stedet ses, at højden af karret over eksist. kældergulv er 138 cm.
Dette mål skal desuden indregnes / nedbrydes ifm. angivelsen på tegning K1-200

Med venlig hilsen
Brian Pedersen
Hundsbæk & Henriksen A/S
Bilag:
Tilbudsliste ”Storentreprise”, rev. A af 18.09.2015

