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Uczestnicy postepowania przetargowego
Wszyscy

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym uzupełnienia przedmiarów robót w
ramach postepowania pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach” Gmina
Roźwienica przekazuje w załączeniu uzupełniony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Jednocześnie informujemy, iż na zapytanie o treści :
Pyt.1 - poz.5.5 p.r. -okna o wym 1,2*1,2 + 1,5*2,1 + 1,2*1,2 - zestawienie stolarki podaje tylko 1,2*1,2
+ 1,5*2,1, które okna należy prawidłowo wycenić?
Należy wycenić okna znajdujące się w wykazie stolarki tj. 1,2*1,2 + 1,5*2,1
Pyt.2 - poz.5.7 p.r-drzwi aluminiowe o wym. 1,1*2,07*3, natomiast zestawienie stolarki nie zawiera
takich drzwi do wymiany, tylko 0,9*2,0*2, które należy prawidłowo wycenić?
Należy wycenić drzwi znajdujące się w wykazie stolarki tj. 0,9*2,0*2
Pyt.3 - poz.5.8 p.r-drzwi aluminiowe o wym: 1,31*2,55,a zestawienie stolarki 1,2*2,40,które
prawidłowo wycenić?
Należy wycenić drzwi znajdujące się w wykazie stolarki tj. 1,2*2,40
Pyt.4 - dołączone przez Zamawiającego zestawienie stolarki do wymiany podaje również okna o
wym:0,80*0,80 + 0,90*1,20, ale przedmiar robót tego nie zawiera?
Należy wycenić okna znajdujące się w wykazie stolarki tj. 0,80*0,90 i 0,90*1,20
Pyt.5 - Proszę o podanie rodzaju pakietów szybowych w oknach i drzwiach zewnętrznych, bo projekt
zakłada szyby antywłamaniowe, proszę podać kolor stolarki, rodzaj /ciepłe czy zimne/ oraz
podział drzwi-proporcje szyb i części pełnych?
Należy stosować pakiet standardowy 4/16/4, nie stosować szyb antywłamaniowych, kolor stolarki
biały, proporcje podziału drzwi –szyba 50% część pełna 50%.
Pyt.6 - poz.5.9 p.r-czy brama garażowa ma być podnoszona automatycznie na pilota, czy ręcznie,
jeżeli na pilota to proszę o podanie więcej parametrów?

Brama podnoszona automatycznie z włącznikiem i wyłącznikiem ręcznym Ni należy przewidywać
sterowania pilotem.
Pyt.7 - poz.5.10 p.r-jaka szerokość parapetów zewnętrznych przewidziano?
Szerokość parapetów zewnętrznych 40 cm.
Pyt.8 - poz.6.2 p.r.-jaki rodzaj betonu B-15 czy B-20?
Przewidziano beton B- 20
Pyt.9 - poz.3.5 p.r-jaki rodzaj styropianu ?
Przewidziano styropian EPS 100-038 (dach-podłoga).
Pyt.10 - poz.6.7 i 6.8 p.r-jaki rodzaj styropianu, projekt zakłada EPS 70-038?
Przewidziano styropian EPS 40-040 (fasada).
Pyt.11 - Projekt zakłada na elewację tynk akrylowy w kolorze, natomiast przedmiar robót nie
zawiera takiej pozycji-jest natomiast malowanie warstwy zbrojonej-czy docieplany budynek nie
będzie miał wyprawy z tynku cienkowarstwowego tylko malowana warstwa kleju? Jakie przewidziano
kolory na elewacji?

Budynek będzie posiadał tynk cienkowarstwowy z tynku mineralnego a następnie malowanie.
Stosowna pozycja została dodana do kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót. Kolor
malowania „brzoskwinia”.

Pyt. 12 Konstrukcja dachu na rzucie inna na przekroju inna (w rzucie zamieszczono płatwie i słupy w
szczycie w przekroju nie ma) która wersja jest poprawna.
Poprawna jest wersja z przekroju. W wyniku zmiany ukształtowania dachu krokwie opierają się na
ścianie środkowej.
Pyt. 13. Docieplenie poddasza w projekcie styropian 10 cm + papa w przedmiarze styropian 15 cm i
brak papy która wersja jest poprawna.

Poprawna wersja to wersja z przedmiaru.

Równocześnie informują, ze w załączniku znajduje się aktualna wersja przedmiaru robót i
kosztorysu ofertowego.
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