
Zamoé dn. 24.03.2015r. 

ODPOWIED2 NA MANIA DO SIWZ 

znak 1/ZP/p.n./r.b/2015 Nr ogloszenia w UZP: 35485-2015 

Uczestnicy postçpowania 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak: 1/ZP/p.n./r.b./2015 na wymianç stolarki okiennej i 
drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiej skim w Zamociu - Blok VII 
(budynki mieszkalne) pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12: Bazyliañska 5,3; Zamenhofa 9 (od 
dziedziñca). 

Zamawiajqcy - Zakiad Gospodarki Lokalowej w Zamociu Spólka z 0.0, dzialajqc na podstawie art. 
38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm. ) w odpowiedzi na przeslane do SIWZ pytania, informuje: 

Pytanie nr 1: 
W specyfikacji technicznej jako rodzaj drewna przewidzianego do wykonania nowych okien 
wskazana jest sosna. 
Czy Zamawiajqcy zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego Iqczonego na mikrowczepy 
Czy ten sam rodzaj drewna ma zostaé uyty do wykonania nowych drzwi zewnçtrznych 
Odpowied: 
Okna z drewna sosnowego kiejone warstwowoiZamawiajqcy nie akceptuje Iqczenia na 
mikrowczepy 
Drzwi zewnçtrzne wykonaé z drewna sosnowego 

Pytanie nr 2: 
W punkcie 1.1. tego samego zalqcznika zawarty jest opis szklenia jako pakiety szldone szybq 
zwyklq. 
Nale2y to rozumieá, ze wymiana dotyczy to pakietów 4xl6x4mm 
Odpowied: 
Parametry szyby podane sq w specyfikacji w pkt. 1.1. dotyczy to pakietów 4x16x4mm 

Pytanie nr 3: 
Ponadto w ST pkt. 111.6. mowa jest o nawiewnikach Ventair. 
Czy Zamawiajqcy zaakceptuje zastosowanie nawiewników Aereco, cinieniowych 
Jakq i1oé nawiewników przyjqé do wyceny (np. 1 szt na 1 okno) 
Odpowied: 
Typ.nawiewników nalezy zamontowad zgodnie z ST pkt. 111.6. 
Nawiewniki nalezy montowaé p0 1 szt. w kadym oknie. 

Pytanie nr 4: 
W punkcie 11.1.6 ST jako rodzaj podzialu wskazany jest szpros konstrukcyjny, natomiast w punkcie 
111.7 - szpros nakiejany na zewnqtrz szyby. 
Proszç o jednoznaczne wskazanie rodzaju podzialu. 
Odpowiedi: 
Szprosy nakiejane na zewnçtrzne szyby. 



Pytanie nr 5: 
Czy parapety wewnçtrzne wchodzq w zakres zadania 
Jezeli tak, proszç o podanie materialu z jakiego majq bye wykonane, uzupelnienie przedrniarów o te 
pozycje i podanie ich gredniej szerokoci, dlugoci oraz gruboci 
Odpowied: 
Parapety wewnçtrzne nie wchodzq w zakres zadania, nie ujçte sq w opisie w ST jak równiez w 
kosztorysie ofertowym. 

Pytanie nr 6: 
W projekcie na str.9 jako material na parapety zewnçtrzne wskazana jest blacha miedziana gr.0,55, 
natomiast w ST i przedmiarach blacha powlekana. 
Jaki material ma bye przyjçty w kalkulacji 
Odpowiedi: 
Na1ey przyjqC do wyceny parapety zewnçtrzne z blachy powlekanej zgodnie z zapisern w ST oraz 
pozycjq w kosztorysie ofertowym. 

Pytanie nr 7: 
W przedmiarze w pozycjach 7.4.znajduje sic okno o wymiarze 0,78x1,43 i 7.5. 1,48x1,25*2.  Nie 
ma ich rysunków w zestawieniu stolarki. 
Proszç o uzupelnienie zestawienia lub opis tych okien. 
Odpowied: 
Okna nie ujçte w dokumentacji wzór okienjak inne ujçte w zestawieniu. 

Pytanie nr 8: 
Jakq i1oC okien o symbolu 013Z4 przyjqC do wyceny. 
W przedmiarze sq 3 szt. w zestawieniu stolarki 1 szt. 
Odpowied: 
Na1ey przyjqC 3 szt. jak w przedmiarze robot. 

Ma1orzatu Poplawsku 


