
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 1Rury spustowe i rynny mają być z PCV czy z blachy powlekanej i w jakim kolorze?
ODPOWIEDŹ 1Rynny i rury spustowe mają być z PCV w kolorze grafitowym.

PYTANIE 2Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej koniecznej do wymiany. Proszę o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ 2Stolarka okienna ma być wykonana z profili pięciokomorowych szkolona pakietem dwuszybowym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

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

]1 Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych, klamka, dwa zamki, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy
149*210 – wymiar zewnętrzny(minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)

1

2 Okno z kształtek szklanych luksferów 61*56 13 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 61*56 14 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 150*56 3
5 Okno z kształtek szklanych luksferów 125*171 36 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 150*100 1
7 Okno z kształtek szklanych luksferów 61*89 18 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 61*89 19 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 150*149 3



uchylno- rozwierane10 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 85*145 111 Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych, nadświetle, antaba, samozamykacz, dwa zamki, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy
178*254 – wymiar zewnętrzny(minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)

1

12 Okno z kształtek szklanych luksferów 120*144 313 Okno aluminiowe dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane – okno oddymiające z przystosowaniem do montażu automatycznego oddymiania
150*100 1

13 Okno z kształtek szklanych luksferów 59*93 114 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 59*93 115 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 149*145 2
16 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 148*149 2
17 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 150*100 1
18 Okno PCV trzyskrzydłowe – podział kwater równomierny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane, w środku część stała 226*145 2
19 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane 140*145 3
20 Drzwi balkonowe z PCV jednoskrzydłowe uchylno rozwierane 90*200 321 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa 90 5
22 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 5

23 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, w okleinie jak drzwi pozostałe montowane EI30 90*200 224 Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, nadświetle, antaba, samozamykacz, jeden zamek, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy
180*250 – wymiar zewnętrzny(minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)

1



25 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

70*200 4

26 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 1

27 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 1

W przedmiarze robót w pozycji 2.1 zmienia się obmiar na następujący:0.61*0.89+0.59*0.93+0.61*0.56 = 1,433 m2W przedmiarze robót w pozycji 2.14 zmienia się obmiar na następujący:2.26*1.45*2+1.45*1.4*3+0.9*2.0*3 = 18,044 m2
PYTANIE 3 1) Czy w oknach należy uwzględnić montaż nawiewników, jeżeli tak to jakie (ciśnieniowe czy higrosterowane)?
ODPOWIEDŹ 3Nie należy uwzględniać nawiewników.
PYTANIE 4W jakim kolorze mają być okna i drzwi zewnętrzne?
ODPOWIEDŹ 4Stolarka okienna ma być w kolorze białym, natomiast drzwi zewnętrzne w kolorze brązowym – odcień podobny do drzwi wcześniej zamontowanych.
PYTANIE 5W jakim kolorze ma być blacha powlekana trapezowa na dach?
ODPOWIEDŹ 5Blacha ma być w kolorze grafitowym, odcień należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.



PYTANIE 6W poz. 2,17 i 2,18 przedmiaru uwzględnić należy parapety wewnętrzne z aglomarmuru i jakiej grubości?
ODPOWIEDŹ 6Tak, należy uwzględnić podokienniki z aglomarmuru o gr. 2 cm
PYTANIE 7Płyty styropianowe na ocieplenie ścian gr. 10, ale o jakim współczynniku przenikania ciepła?
ODPOWIEDŹ 7Płyty o współczynniku < 0,04 W/mK
PYTANIE 8Jaki rodzaj tynku i kolor należy przewidzieć na ściany i cokół budynku?
ODPOWIEDŹ 8Ściany – tynk cienkowarstwowy silikatowy o gr. ziarna 1,5 mm (grupa kolorystyczna I – ok. 70% powierzchni, II – ok. 30% powierzchni)Cokół – tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny o gr. ziarna 2,0 mm (kolorystyka w odcieniach grafitu)
PYTANIE 9Do pozycji 3,29 przedmiaru, proszę o podanie dokładnego obmiaru zadaszenia nad tarasem.
ODPOWIEDŹ 9Powierzchnia daszku: 12 * 1,6 = 19,2 m2
PYTANIE 10W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dla części IV uwzględniono wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych, natomiast w przedmiarze brak pozycji określających ten zakres prac. Wobec powyższego gdzie i w jakiej ilości należy wykonać płatki natryskowe?
ODPOWIEDŹ 10Nie należy uwzględniać okładzin ściennych z płatków natryskowych.
PYTANIE 11W pozycji 8,13 przewidziano montaż samych zaworów termostatycznych, czy z głowicą termostatyczną?
ODPOWIEDŹ 11Przewiduje się montaż samych zaworów termostatycznych bez głowic termostatycznych.
PYTANIE 12Jaki ma być rodzaj, typ i moc grzewcza kotła gazowego (kondensacyjny, 2-funkcyjny, I-



funkcyjny, itp.)
ODPOWIEDŹ 12Należy przyjąć kocioł wiszący kondensacyjny 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW. Wraz z kotłem należy zamontować wewnętrzny sterownik temperatury. Długość komina wynosi ok. 10 m. W kominie należy zamontować wkład powietrzno spalinowy odpowiedni do przyjętego rodzaju kotła.
PYTANIE 13Poz. 3,17 i 3,18 proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu prac i materiałów w tych pozycjach.
ODPOWIEDŹ 13Poz. 3.17 – montaż rusztu drewnianego pod podsufitkę dachu.Poz. 3.18 – montaż paneli PVC typu siding na uprzednio wykonanym ruszcie jako podsufitka dachu.
PYTANIE 14Przedmiar robót nie uwzględnia montażu podsufitki. Proszę o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ 14Przedmiar robót uwzględnia montaż podsufitki w Poz. 3.18. 


