Modliborzyce 2011-11-15

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.10.2011

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego
na zadanie: „Remont i adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską oraz remont
garaży w miejscowości Stojeszyn Pierwszy”, do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych
wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Dotyczy przedmiaru robót – dom ludowy
Pozycja nr 14 – jaka jest przewidziana grubość ścianek działowych, a tym samym grubość
wełny mineralnej?
Pozycja nr 20 – jakie drzwi z oknem podawczym mają być zastosowane, płytowe czy
stalowe?
Pozycja nr 30 – jaka wentylacja ma być zastosowana, jakie części składowe mają wchodzić w
jej skład?, jakiego rodzaju wentylatory oraz jaka ilość?, czy jest przewidziany zakup i montaż
centrali nawiewno-wywiewnej?
Pozycja nr 31 – jakie szambo ma być wykonane, betonowe czy z PCV oraz jakiej
pojemności?
Pozycja nr 39 – proszę o podanie więcej szczegółów dotyczących wyposażenia kuchni:
- taboret gazowy (jedno czy dwu płytowy?)
- kocioł gazowy (jakie parametry, producent?)
- grzejnik typ BETA 5 (jakie wymiary i moc?)
- zlewozmywak (ile komór?, z ociekaczem czy bez?, ze stali nierdzewnej
bądź inny?)
- okap z wentylacją (jakie wymiary?)
- suszarka (jaka?, z ociekaczem czy bez?)
- lodówka (jakie wymiary, producent, model, ze szklaną witryną czy bez,
z zamrażalnikiem?)
- blat kuchenny (jakie wymiary, z jakiego tworzywa, ze stołem czy bez?)
- szafka wisząca (wymiary, ze stali nierdzewnej?)

Odpowiedź:
Pozycja nr 14 – grubość ścianek działowych 10 cm, grubość wełny 10 cm
Pozycja nr 20 – należy zastosować drzwi z oknem podawczym aluminiowe
Pozycja nr 30 – wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna wszystkich pomieszczeń
użytkowych całego budynku bez mieszkania socjalnego. W skład wentylacji wchodzi:
- średnica jednego kanału wywiewnego poziomego powinna wynosić 200 x 250 lub Ø 250 -5
kompletów na parterze, 4 komplety na piętrze,
- wentylator nadmuchowy wyd. Vu=1900 m³/godz.
- zespół wywiewny w kuchni nad okapem Ø 130, wentylator WD-16
Pozycja nr 31 – szambo betonowe o pojemności 10m³
Pozycja nr 39 – szczegóły dot. wyposażenia kuchni:
- taboret gazowy - jednopłytowy, TGZ-2A
- kocioł gazowy – hydroterma, pojemność 80L, z rurą kwasoodporną
- grzejnik typ BETA 5 – wym. 215 x 601 x 808, moc 5kw
- zlewozmywak – dwukomorowy, nierdzewny 80 x 60 x 85 z ociekaczem
- okap z wentylacją – typ restauracyjny, wym. 150 x 80
- suszarka – z ociekaczem nierdzewnym
- lodówka - z zamrażalnikiem, wys. 2,20m, bez witryny szklanej
- blat kuchenny – blacha nierdzewna, wym. 60 x 150, ze stołem
- szafka wisząca – typ domowy, kuchenna, wym. 90 x 100 x 40
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