
IOŚ.271.1.2.2014                                                                         Nowy Żmigród  06.03.2014 r.
 Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014         Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; “ Poprawa dostępności do kultury w Gminie 

Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, 
dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w 
Brzezowej i Grabaninie"            W dniu  27.02.2014 r.  do Zamawiającego   wpłynęły zapytania  do  w/w przetargu o treści następującej :
PYTANIE 1Brak zestawienia stolarki drzwiowej koniecznej do wymiany. Proszę o udostępnienie informacji o kolorze, sposobie otwierania, podziału, określenia sposobu wypełnienia (przeszklenia) drzwi aluminiowych.
ODPOWIEDŹ 1Z uwagi, że jest to nowo budowany obiekt stolarka będzie montowana a nie wymieniana jak w pytaniu. 

Zestawienie stolarki drzwiowej

Lp. Opis elementu Wymiar [cm]
Ilość 
[szt.

]1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń

90*200 – szerokość światła 7

2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń

80*200 – szerokość światła 1

3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne oszklone szybą, fabrycznie wykończone - płyta pełna kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, nawietrzaki - wzór drewnopodobny, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń

90*200 – szerokość światła 3

4 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, antaba, dwa zamki, przeszklone, szyba P2 - kolor brązowy 117*205– wymiar zewnętrzny 1



5 Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, antaba, samozamykacz, jeden zamek, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy
180*225 – wymiar zewnętrzny(minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)

1

PYTANIE 2W jakim kolorze mają być panele podłogowe.
ODPOWIEDŹ 2 Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  zamawiającym  ustalona  na  etapie  realizacji  budowy  w zależności od kolorystyki pomieszczeń (np. dąb, orzech lub inne podobne).
PYTANIE 3W poz.  37 uwzględniono montaż 3 uchwytów dla niepełnosprawnych,  natomiast  w projekcie przewidziano 2 uchwyty (przy misce ustępowej uchwyt mocowany do ściany, przy umywalce uchwyt uchylny). Jaki ma być trzeci uchwyt?
ODPOWIEDŹ 3Uchwyt uchylny.
PYTANIE 4W projekcie opisano, iż w WC dla niepełnosprawnych należy zamontować umywalkę i miskę  ustępową  dla  niepełnosprawnych.  Wobec  tego  bateria  umywalkowa  dla niepełnosprawnych jest już zamontowana, czy należy ją uwzględnić?
ODPOWIEDŹ 4Bateria nie jest zamontowana i należy ją uwzględnić w wycenie.
PYTANIE 5W jakim kolorze mają być skrzydła drzwiowe wewnętrzne?
ODPOWIEDŹ 5Kolorystyka  skrzydeł  drzwiowych  zostanie  ustalona  na  etapie  realizacji  budowy  w zależności od kolorystyki pomieszczeń (np. dąb, orzech lub inne podobne).
PYTANIE 6Jaka grubość parapetów wewnętrznych z aglomarmuru?
ODPOWIEDŹ 6Parapety grubości 2 cm.
PYTANIE 7W  poz.  50  przedmiaru,  jakie  lustro  należy  uwzględnić  (z  lampami  bocznymi, wbudowane w płytki czy w ramie plastikowej)?
ODPOWIEDŹ 7Lustro bez ramki ozdobnej z innego materiału, fabrycznie wykończone (np. z fazowanymi 



brzegami)
PYTANIE 8Płyty  styropianowe  na  ocieplenie  ścian  gr.  10,6  cm,  ale  o  jakim  współczynniku przenikania ciepła?
ODPOWIEDŹ 8Płyty o współczynniku < 0,04 W/mK
PYTANIE 9Jaki ma być rodzaj tynku (zgodnie z projektem akrylowy, czy zgodnie z przedmiarem silikonowy) i jaki kolor należy przewidzieć na ściany i cokół budynku?
ODPOWIEDŹ 9Tynk akrylowy z dodatkiem środków grzybobójczych.Ściany - I grupa kolorystyczna – ok. 70% powierzchni, II grupa kolorystyczna – ok. 30% powierzchniCokół  –  tynk  cienkowarstwowy  mozaikowy  żywiczny  o  gr.  ziarna  min.  1,5  mm  - kolorystyka w odcieniach brązu
PYTANIE 10Do pozycji 182 przedmiaru, proszę o podanie dokładnego obmiaru zadaszenia.
ODPOWIEDŹ 10Powierzchnia daszku: 2,55 * 1,6 = 4,08 m2


