Działoszyn, dn. 28.09.2016 r.
Znak: L. dz. 33/2016
Do Zainteresowanych

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Działoszynie - ETAP I (część pierwsza) - znak: L. dz. 33/2016
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz na podstawie art 38. ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do przetargu skierowane przez Wykonawców.
I Treść zapytania: Proszę o podanie zestawienia okien do wymiany gdyż nie ma podanych rysunków by je
wycenić.
II. Treść zapytania Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do ogłoszenia w celu
wykonania wyceny.

Odpowiedzi na zapytania I i II:
Ad.1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie”
nie wymaga projektu budowlanego. Okna i drzwi przeznaczone do wymiany należy wycenić na
podstawie przedmiaru i programu funkcjonalno-użytkowego. Dokładnych pomiarów należy dokonać
na terenie budowy po rozstrzygnięciu przetargu i przed zamówieniem okien u producenta.
Jednocześnie zgodnie z zapisami SIWZ zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie,
na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Ze względu na charakter pomieszczeń, w których będzie wymieniana stolarka, Zamawiający
wymaga, aby okna, przeznaczone do wymiany, posiadały poniższe parametry, ujęte w
przedmiarze robót i rysunkach proponowanej wizualizacji:
Poz. 1 Przedmiaru robót
Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2, współczynnik U=1,1
Elewacja boczna prawa
0.84*1.14*10
Poz 2. Przedmiaru robót
Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, współczynnik U=1,1
Elewacja boczna prawa
0.83*1.6*11
Poz. 19 Przedmiaru robót
Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2, współczynnik U=1,5

Elewacja frontowa 0.85*1.95*9
Poz. 29 Przedmiaru robót
Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2, współczynnik U=1,5
Elewacja tylna
1.15*1.85*4

Kolorystyka stolarki – biała
Pozostałe parametry i wymagania z wykazu stolarki, będącej załącznikiem do SIWZ pozostają bez
zmian

