Zamo , 2010-10-29

Wyja nienia z dnia 29 pa dziernika 2010 r. do
PRZETARGU
W TRYBIE OKRE LONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO
NA BUDOW PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z URZ DZENIEM TERENU
WOKÓŁ PAWILONU ORAZ WYKONANI EM PRZYŁ CZY ZEWNETRZNYCH
W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZESPOŁU LABORATORIÓW DLA KIERUNKU
BUDOWNICTWO W WY SZEJ SZKOLE ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W
ZAMO CIU ORAZ ZAKUP WYPOSA ENIA”

1. W tre ci przetargu uj ty jest zakup wyposa enia , którego nie uj to w przedmiarach.
Czy wyposa enie jest w zakresie w/w post powania? Prosz o korekt lub
wyja nienia
Ad 1.
Wyposa enie nie wchodzi w zakres zamówienia.
2. W przedmiarach do wyko czenia elewacji przyj to cegł CRH KALAHARIA
natomiast w opisie i na rysunkach widoczna jest cegła EKO KLINKIER Siena gładka.
Któr z cegieł przyj do kalkulacji?
Ad 2.Do wyko czenia elewacji nale y przyj
EKO KLINKIER Siena gładka.

cegł o parametrach i kolorystyce cegły

3. Drzwi D-3 2 sztuki w zestawieniu jako Porta drzwi akustyczne 27 dB z przeszkleniem
( drzwi akustyczne Porta z przeszkleniem nie wyst puj ) natomiast w przedmiarze s
to drzwi Porta DECOR. Które drzwi przyj do kalkulacji?
Ad 3.Drzwi D3 powinny by przeszklone i akustyczne i winny zachowa izolacyjno
akustyczn Rw=27dB. Mo na przyj
do kalkulacji drzwi np. firmy Porta, które
spełniaj w/w warunki.
4. Prosz o podanie klasy betonu ław, stóp, cian, słupów, belek, stropów, schodów. W
przedmiarze niektóre z elementów s z betonu C-16/20, a niektóre z betonu klasy C20/25 natomiast w opisie technicznym i rysunkach - bran a konstrukcyjna
fundamenty, stopy, ciany fundamentowe zewn trzne oraz płyt elbetow parkingu
zaprojektowano z betonu klasy C30/37 XC3 (W8) pozostałe elementy z betonu
C25/30 XC1.
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Ad 4. Klasy betonu nale y przyj

według zalece PW konstrukcji. Płyt

elbetow

gara u i szacht wykona według zalece PW konstrukcji (beton C30/37 XC3 (W8). Płyt
posadzki w gara u (gr. 10cm ) wykona z betonu C20/25 XC1.
5. Według wylicze własnych pomieszczenia nr 2/1 i 2/8 maj inna powierzchni ni
powierzchnia w projekcie i przedmiarach (odpowiednio 92,3 m2 i 42,75 m2). Prosz o
korekt pozycji 179, 180, 181, 181, 183, 188, 190, 191 przedmiaru lub wyja nienia.
Ad 5. Do pozycji 179,180,181,183,188,190,191 dla pomieszcze
powierzchnie odpowiednio 92,3 m2 i 42,75 m2.
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