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                 WYJAŚNIENIE  NR  4
 TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dotyczy. Przebudowy i rozbudowy świetlicy w miejscowości Kanie .

                       Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 17.09.2010 r
wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn. „ Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Kanie „ .
                       Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. Z 2007 r Nr 223 , poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający
udziela stosownych wyjaśnień :

Pytanie nr 1
Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 2.1 ściany 
nadziemia pozycja kosztorysowa numer 26 - „Kominek z wkładem kominkowym” - 1 szt. 
Proszę o podanie parametrów kominka z wkładem kominkowym?

Odpowiedz
     Kominek ozdobny, wykonywany indywidualnie. 
     Wielkość wkładu dostosowana do wyglądu kominka. Moc min.45W.
     Wygląd, szczegóły kominka i przykładowy rodzaj wkładu wg przekazanego Inwestorowi       

projektu wnętrz (rys.nr4).

Pytanie nr 2
Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane dział 3.5 stolarka 
okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 64 - „Okna i drzwi z balkonowe PCV z 
obróbek obsadzenia okna rozwierane i uchylno rozwierane , jednodzielne ponad 1,5 m2 
obsadzane w kotwach” - 65,400 m2. W zestawieniu stolarki występują okna drewniane. Obmiar 
podany przez Państwa nie odpowiada załączonemu zestawieniu. Proszę o doprecyzowanie typu 
okien i podanie prawidłowego obmiaru stolarki okiennej?

Odpowiedz 2
     W opisie do projektu przyjęto “okna drewniane lub pcv”. 

Należy przyjąć okna drewniane, ilość i powierzchnia wg zestawienia w projekcie, tj w  świetle 
muru : 18,9m2

Pytanie nr 3
        Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy cześć kulturalna – roboty 
        budowlane  –  dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja    
        kosztorysowa  numer 65 – Ościeżnice drzwiowe stalowe 1- krotnie 
        malowane na budowie , drzwi wewnątrzlokalowych FD7 grunt ftalowy + 
        emalia ftalowa – 9 szt . Według zestawienia stolarki  jest 17 szt skrzydeł 
        drzwiowych.  Proszę o podanie prawidłowego obmiaru ?



Odpowiedz 3
 Należy przyjąć ilość drzwi wewnętrznych i ościeżnic stalowych wg wykazu stolarki w   

projekcie, tj skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, zwyczajnych, łącznie 15szt, 
drzwi p-poż 1 szt.
UWAGA: 
na rysunku rozmieszczenia drzwi i okien, drzwi 100/200 ze świetlicy (pom. nr 6) oznaczono 
jako D4, powinno być D5

Pytanie nr 4
         Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy cześć kulturalna – roboty 
         budowlane  –  dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja    
         kosztorysowa  numer 66 – Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
         wejściowe fabrycznie wykończeniowe pełne 1 – dzielne do 2,0 m2 
         – 21, 20 m2.W zestawieniu występują skrzydła  drewniane i ppoż EI 30.
         Obmiar podany w przedmiarze nie odpowiada załączonemu zestawieniu.
         Proszę o doprecyzowanie typu stolarki drzwiowej i podanie prawidłowego 

   obmiaru ?
Odpowiedz 4

   Należy przyjąć ilość drzwi wewnętrznych i ościeżnic stalowych wg wykazu stolarki w 
projekcie, tj skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, zwyczajnych, łącznie 15szt, 
   drzwi p-poż 1 szt.

UWAGA: 
    na rysunku rozmieszczenia drzwi i okien, drzwi 100/200 ze świetlicy (pom. nr 6) oznaczono 
    jako D4, powinno być D5

Pytanie nr 5
          Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy cześć kulturalna – roboty 
          budowlane  –  dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja    
          kosztorysowa  numer 67- Drzwi zewnętrzne – 1 szt. W zestawieniu
          stolarki  występują drzwi drewniane  w ilości 3 szt. Proszę o 

    sprecyzowanie stolarki drzwiowej wraz z poprawnym obmiarem?
Odpowiedz 5

   Należy przyjąć ilość drzwi zewnętrznych wg wykazu stolarki, tj 3 szt. 

Pytanie nr 6
          Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy cześć kulturalna – roboty 
          budowlane  –  dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja    
          kosztorysowa  numer 68- Podokiennik , półki , lady i nakrywy do 20 x 4 
          cm piaskowiec wapienny – 3,60 m. Czy podany w przedmiarze obmiar jest 
          prawidłowy?
Odpowiedz 6

     Należy przyjąć podokienniki wewnętrzne kamienne, marmur Brecia, 
  ilość jak okien, wg wykazu stolarki, szer. 25cm, gr.4cm, łączna powierzchnia 6,0m2.
  Elementy półek kamiennych występują poza tym jako część wystroju kominka 
  i należy je przyjmować w wycenie kominka.

W załączeniu:
projekt wnętrz, 
protokół przekazania dokumentacji z wyszczególnieniem projektów.


