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Przemków, 2 lutego 2010

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA
dotyczy: przetargu na Przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej
w Jakubowie Lubińskim
Informuję, że 29 stycznia 2010 wpłynęło zapytanie do w/w przetargu o treści:
„1. Pokrycie dachu 2 warstwy papy (termozgrzewalna, asfaltowa występują
rozbieżności) proszę o podanie parametrów papy.
2. Docieplenie ścian proszę podać kolorystykę elewacji.
3. Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parametry stolarki
okiennej i drzwiowej
4. Pozycja nr 35 ościeżnice drewniane regulowane proszę podać gr. ścian w których
będą montowane.
5. Brama garażowa, proszę podać parametry (otwierana mechanicznie, ręcznie,
ocieplana)
6. Proszę o zestawienie więźby dachowej, zestawienie jest potrzebne do
prawidłowej wyceny.
7. Montaż daszka, proszę o podanie parametrów daszku.
8. W pozycji nr 60 brak nakładów na klej, siatkę, kołki, proszę o wyjaśnienie.
9. W załącznikach występują uszkodzone pliki proszę je naprawić”.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez
dodatnie załącznika nr 22 do SIWZ (zestawienie stolarki) oraz udzielam odpowiedzi:
Ad. 1) Pokrycie wykonać z dwóch warstw papy: papy podkładowej
termozgrzewalnej mocowanej mechanicznie i papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia.
Ad. 2) Ściany wykonać w kolorze piaskowym, tynkiem mineralnym "baranek" o
ziarnach 1,5 mm, malowanym farbami silikatowymi. Na wysokości 0,50 m od
poziomu gruntu wykonać cokolik z tynku mozaikowego na bazie żywic
syntetycznych.
Ad. 3) Zestawienie stolarki w załączeniu. Stolarka drzwiowa o konstrukcji
wzmocnionej (płyta otworowa) okleinowana CPL.
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Ad. 4) Ościeżnice regulowane dla ścian o gr. 32 cm. - 3szt., gr. 19 cm – 2szt, gr. 12
cm – 4 szt, gr. 10 cm – 9szt.
Ad. 5) Brama garażowa segmentowa, podnoszona ręcznie, ocieplona w okleinie
drewnopodobnej (złoty dąb).
Ad. 6) Zestawienie więźby dachowej:
1- Krokiew nad ist. budynkiem 10x20cm – dł. 9,20 m – 56szt.
2- Jętka nad ist. budynkiem 10x20cm – dł 5,50 m – 28szt.
3- Krokiew nad dobudówką 8x16cm – dł. 5,60 m -14szt.
4- Jętka nad dobudówką 8x16cm – dł 4,85 – 14szt.
5- Namurnica 14x14cm - dł. 21,20 m - 2szt.
6- Namurnica 14x14cm - dł. 11,30 m – 1szt.
7- Płatew przyścienna 8x16cm – dł. 11,30 m – 2szt.
Ad. 7) Daszek łukowy 90x207 z poliwęglanu.
Ad. 8) W pozycji nr 60 należy przyjąć kołkowanie w ilośći 4szt/m2, ułożenie siatki
na kleju. W przedmiarze robót należy dołożyć pozycję:
kal. indw. - wykonanie
ściągów stalowych wg załączonego rysunku – 3szt. Przedmiar robót jest materiałem
pomocniczym.
Ad 9) 29 stycznia br. zostały naprawione uszkodzone pliki: tj. załącznik nr 8 i 9 oraz
2 lutego br załącznik nr 5.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
niezmieniona.
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