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Uczestnicy Przetargu

-wszyscy -

Zapytarie zadanlapn 
''Budowa 

budynku usługowego _ zaplecza socjalnego dla

spońowców w Trzcianie.''

W dniu 22.08.2013 wp\nęĘ od Wykonawcy zap}.tania do w/w postępowania
przetargowęgo o nasĘpującęj tleści ;

l. Dokumentacja techniczna zawiera informację o monlażu zadaszeń z poliwęglanu nad

wejściami w przedmiarze brak pozycji uwzględniającej zadaszenia. Proszę okeślić,

czy Inwestor wymaga wykonania zadaszeń _jeśli tak proszę o podanie wymiarów.

odp. Ująć zadaszenia poliwęglanu , jedno podwójne - Śzer otworu drzrłiowego

250cm , dwa razy zadaszenie pojedyncze - szer otworu drzwiowego 100cm, Razem

ok 10 m2

2. W przedmiarze brak pozycji dotyczących rusztowań omz czasu pracy rusztowń

(budynęk wys. 5'77 m). Prosimy o uzupeŁrienie.

odp.2. Proszę ująć w pozycji docieplenia

3' w dokwnentacji i przedmiarze nie zostało splecyzowŹure :

- elewacja _ kolor, strŃtura i uziamienie t}nku akrylowego

- kolor pokrycia dachowego

_ kolor pły1ęk klinkierowych na cokół

Odp. 3 system CERESIT AFRICA 3, baranek 1,5mm , kolor pokrycia dachowego

ciemny brąz 
' 
kolor pĘtek klinkierowych ciemny brąz

4. Proszę o sprecyzowanie mateńału z któIęgo mają być wykonane drzwi wewnętrzne

(drzwi drewniane czy drzwi z p\ty MDF plaster miodu).

odp.4' Drzwi drewniane wzmocnione pĘta otworową

5. Ploszę o sprccyzowanie w}łnagań dotycących parametów wełny mineralnej'



Odp. 5. ROTAFLEX 43 - gr 20cm

6' Proszę o podanie koloru drzwi alumińowych oraz w}łnagań dotyczących oszklenia

(czy za stosować szybę bezpieczną)'

odp. ó. Sryba bezpi€czna kolor RAL 7006

7' Brak w przedmiarze ta-śmy podgąsiolowej lszczelniającej. Czy lnwestol przewiduje

jej zastosowanię. Jęśli tak proszę o uzupęŁnienie przedmiaru.

odp. Tak . doliczyć zgodni€ z dokumtacja.

8. Brak w przedmiarze pozycji dotycących odbioru kominiarskiego.

odp. 8. Doliczyć do kosztów odbiór kominiarski

9. Brak w przedmiarzę poŻycji dotycących $ytyczenia obiekhr przez geodetę

odp.g. Doliczyć do kosztów wytyczenie obiektu przez geodetę

10. Brak w przedmiarze pozycji d'otyczącyah inwenlaryzacji powykonawczej

odp. 10. Doliczf,ć koŚzt inwentaryzacji powykonawczej nie doliczać kosztu
dokumeotacji port}konas cz€j'

l l. Brak w przedmiarzę listwy stańowej do docieplenia ścian czy Inwestol w}łnagajęj

zastosowania? Jęśli tak ploszę o podanie obmiaru.

odp. 11 Doliczyć obmiary proszę zastosorvać z dokumentacji.

l2. czy Inwestol pżewiduje uszcze]nięnię pomięszczęń prysznicowych folią pĘmą?

odp. 12. Tak policzyć i zastosować

13. stolarka okięnna _ prcszę o podanie kolorystyki.

Odp.13. Stolarka okienna - biala

14' Dokumentacja zawiera informację o zastosowaniu pompy c)Tlollacyjnej _ brak

pozycji w przedmiarze.

odp. l2. Policzyć pompę cyrkulacyjną.

l5. Proszę o sprecyzowanię jakięgo mat€ńafu użyć na wykończenie kominów (pĘłki

klinkierowe _ wynika z rysuŃów, falba silikonowa _ wynika z przedmiaru, czy tyŃ
akrylowy jak na reszcie budynku).

odp. 12 wykończ€nie kominów jak elewacja budynku t}Tnk akrylowy


