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DoĘczy postę1nwanla na roboty budowlane w budynkach PSP i PG i Przedszkola
w Goździe.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. IJ. zŻ01o r. nr 113,
poz.759 ze zm.) ZespcłŁ Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe przekazuje treśó
zapytań dotyczących zapisów specyfi kacj i istotnych warunków zamówieni a wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wptynęły następujące zapyźania.

Ęrtanie nr 1

Po dokonaniu oględzin szerokosc drzwi otworu na drzvłi albuminowe do Sali gimnastycznej
jest l20 cm. Do uzyskania przepisowego uzyskania otworu drzwi 90 przejścią potrzebna jest
Szerokość l08 cm, pozostałe 12 cm jest na wykonanie drugiego skrzydła, co nie jest
technologicznie możliwe.
Czy moŻnazastosować szersze drzwi np. l00 cm przejścia lub zamurować pozostĄ wymiar
i zastosować drzvgi jednoskrzydłowe z szybą obustronnie bezpieczną i dolnym panelem
zamiast drzwi dwuskrzydłowych EI30?

odpowiedź:

W zamówieniu pzyjęte było I2o cm pzejścia - w świetle ościeżnic, chcąc uryskać
szerokość caĘch dlzwi należy dodać grubość ościeżnic. obecny otwór drzwiowy
razem z tynkiem ma szerokość 130 cm. Przrjście po otwarciu szerszego sklzydła
wino wynosić minimum 90 cm.
Szyba winna być z obu stron bezpieczna, w dolnej kwaterze drzwi może być
zamontowany panel.

Ętanie nr 2
Czy do oferty naleĘ dołączyć ka*ę technologiczną proponowanej wykładziny?

odpowiedź:

Do oferĘ naleĘ dołąeryć kańę technologiczną

Ętanie nr 3
W przedmiarzeprzyjęto za małągrubość masy samopoziomującej Uwazamy, że w
kosztorysie, należy zwiększyc krotnośc wylania masy za kazdy następny mm do 4.

0dpowiedź:

W ofercie nalcĘ zrvięliszyć krotność wylania masą samopoziomuiącą za każdy
następny mm do 4,ca w sumie daje grubość 2mm + 4mm:6 mm
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Ętanie nr 4
Czy należy wywinąc wykładzinę na ścianę, zdemontować istniejące drewniane listwy ,

wyszpachlować powierzchnię pod wykładzinę?

Odpowiedź:

NaleĘ wyrvinąć wykładzinę na Ścianę z wyrównaniem połr.ierzchni i uprzednim
usunięciu listew.

Ętanie nr 5

Czy obmiar posadzek uwzględnia wywinięcie cokołów na 10 cm?

odpowiedź:

Pnedmiar uwzględnia wyn'inięcie wyktadziny cokołów na 10 cm .

Powyższe wyjaśnienia i zmiany slwz są wiążące dla Wykonawców i nalezy je
uwzględnić przy sponądzeniu oferĘ. Pozostałe zapisy slwz pozostają bez zmian.

Równocześnie informujemy, iż termin skladania ofert nie ulęnie zmianią

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom' którry otnymali
slwz w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetoweiZamawiającego.
Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączonc do SIWZ i będą stanowiĘ jej intęralną część.


