URZĄD MIEJSKI
w Bobowej
ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP
341/1/2009. Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni
i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytania.
- prosi się o uzupełnienie parametrów stolarki okiennej tj. ilu komorowy profil PCV,
rodzaj szklenia – szyba bezpieczna czy zwykła ? , jakie otwieranie ? ( czy z poziomu
podłogi i które okna ?). Proszę o wyjaśnienie czy okna są obustronnie czerwone czy
jednostronnie od zewnątrz.
- co oznacza termin drzwi „drewniane”- chodzi o drzwi płytowe czy płycinowe ?
( poza oczywiście drzwiami D-12 w ściankach laminowanych, które winny być z tego
samego materiału co ścianka, poniewaŜ tu drewniane są cięŜkie - nie mają filarka )
- ponownie prosi się o uzupełnienie odpowiedzi jaki rodzaj wypełnienia drzwi
stalowych ?
( alternatywnie aluminiowych ) tj . przede wszystkim chodzi o rodzaj szklenia czy
szybą bezpieczną czy zwykłą i czy jednostronnie czy dwustronnie – poza oczywiście
drzwiami p.poŜ. - (producent wykona szklenie
zgodnie z projektem,
a w przedmiotowym projekcie brak parametrów szklenia ) .
- ad poz. 4.1 i 4.2 – czy izolacje powłokowe poziome i pionowe fundamentów są
jednowarstwowe jak w przedmiarach ?
- ad poz. 11.4 – jaka marka betonu na podjazd betonowy ?
- Ponadto w przesyłanych odpowiedziach na zapytania oferentów brak dokładnych
ilości robót pominiętych w przedmiarze bądź błędnie sprzedmiarowanych , prosi się
o uzupełnienie .
Odpowiedzi.
Ad.1 – ilość komór w profilu – 5 komorowe, współczynnik przenikalności nie większy
niŜ 1,3 W/m2K, w oknach szyby zwykłe, bez konieczności stosowania urządzeń
umoŜliwiających otwieranie okien z poziomu podłogi, kolor obustronny,
Ad.2 –określenie „drewniane” oznacza, Ŝe do produkcji uŜyto materiałów drewnopochodnych, nie naleŜy stosować skrzydeł z wypełnieniem z materiałów
syntetycznych np. plaster miodu, naleŜy stosować skrzydła z wypełnieniem np. z płyt
wiórowych,
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Ad.3 – drzwi D4, D3, D6, D7 z zastosowaniem szklenia szkłem bezpiecznym
dwustronnie,
Ad.4 –tak jednowarstwowe np. firmy WATERSTOP, z polietylenu o wysokiej
gęstości stosowana z tolerującym wilgoć środkiem gruntującym
Ad.5 – B15
Ad.6 –uzupełnia się odpowiedź na pytanie Nr.2 -Wewnętrzna okładzina ścian
szczytowych z płyt warstwowych np. typu firmy Ruki PSPB-S z rdzeniem
ze styropianu w ilości 504.96 m² .
Pozycję dołoŜyć do rozdziału 23 ”Elewacje strukturalne - panele stalowe” jako poz.
23.5, wszystkie pozostałe odpowiedzi zawierają informacje określające prawidłowe
wielkości bądź odsyłają do miejsc w dokumentacji projektowej zawierającej takie
informacje. Jednocześnie zwraca się uwagę, Ŝe podstawę realizacji inwestycji stanowi
projekt wykonawczy.

Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
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