
 
                          

 
       Byczyna, dnia 18.10.2012 r. 

Wp II.271.14.1.2012 
 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
 
 
 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa 
z rozbudową poddasza budynku gospodarczego na mieszkania Polanowice 83/a 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 

1. Proszę określić kolor stolarki okiennej oraz rodzaj, kolor i szerokość parapetów wewnętrznych. 
 
Odpowiedź: 
 
Wszystko w kolorze białym o szer.25cm 
 

2. Proszę określić rodzaj i kolor drzwi wejściowych D-1 i D-2. 
 
Odpowiedź: 
 
Drzwi drewniane dwuskrzydłowe w kolorze jasnym. 
 

3. Zgodnie z zapisem w siwz i opisie do dokumentacji naleŜy wykonać osuszenie zawilgoconych 
fundamentów, co nie jest ujęte w załączonym przedmiarze-proszę o określenie m2 osuszania 
fundamentów. 

 
Odpowiedź: 
 
Do osuszenia 66m2 
 

4. Proszę o załączenie rysunku wiązarów wiązarów określeniem ich wymiarów wymiarów ilości do poz 33. 
 
Odpowiedź:  
 
11szt –rys nr A-8 i A-9 
 

5. Proszę w poz. 62 przedmiaru określić parametry paneli podłogowych 
 
Odpowiedź: 
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Parametry paneli podłogowych: 
-Klasa ścieralności AC4(32) 
-Grubość warstwy ścieralnej 0,6mm 
-wymiary 1285x91x8mm 
-typ pow. laminatu struktura drewna 
-materiał bazowy nośny PDF 
-połysk średni 
 

6. Zgodnie z opisem technicznym ocieplić ściany poddasza – brak w przedmiarach, proszę określić ilość 
m2 ocieplenia 

 
Odpowiedź: 
 
Ocieplenie ścian poddasza 121m2 
 

7. Zgodnie z opisem technicznym ścianki działowe naleŜy wykonać z płyt gips-kart  z wypełnieniem wełną, 
natomiast przedmiarze w poz. 17 przyjęto z gazobetonu-czy tak przyjąć do wyceny.  

 
Odpowiedź: 
 
Przyjąć z gazobetonu. 
 

8. W poz. przedmiaru 23 branŜy budowlanej przyjęto 7 szt. kuchni przenośnych z podkową, kuchnie 
przyjęto równieŜ w przedmiarze branŜy sanitarnej-proszę o stanowisko. 

 
Odpowiedź: 
 
Proszę brać tylko kuchnie z branŜy sanitarnej. 
 

9. W siwz istnieje zapis „Etap I- obejmuje całkowite wykonanie 3 mieszkań, nr 35i6 ( w szczególności: 
połoŜenie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe 
itd.). termin wykonania tego etapu – nie później niŜ 30 listopada 2012r.. Etap ten podlega osobnemu 
fakturowaniu i płatności”. – Zakres ten obejmuje równieŜ rozebranie i wykonanie nowego dachu, ścian 
poddasza itp. Wykonanie takiego zakresu robót w tym terminie jest niemoŜliwe. Prosimy o zmianę 
terminu realizacji tego etapu robót. 

 
Odpowiedź: 
 
Nie ma zmiany terminu realizacji tego etapu robót. 
 
Aszch/ 


