Wyja nienia do dokumentacji projektowej z dnia 28.10.2010 r.

Ad 1. 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.

Ad 2. Nale y przyj
specyfikacj .

styropian gr 12 cm jako materiał ocieplenia zgodnie z opisem, przedmiarem i

Ad 3. Prosz o doliczenie w oparciu o dokumentacj projektow
Ad 4. Wyposa enie nie wchodzi w zakres zamówienia
Ad 5. Z uwagi na rodzaj blachy w arkuszach w przedmiarach uwzgl dniono cało .
Ad 6. Wybór wykonawcy konstrukcji wi by determinuje technologi i rozwi zania szczegółowe.
Prowadzona praktyka firm specjalizuj cych si w konstrukcjach z d wigarów klejonych zakłada
wykonanie szczegółowego projektu do realizacji w ramach usługi wykonawstwa. Przykładowo firmy
takie to Konsbud, Holzbau.
W zał czeniu zestawienie drewna w tradycyjnym rozwi zaniu wi by- które powinno by adaptowane
do wybranej technologii.
Ad 7.W zestawieniu przyj te było alternatywne rozwi zanie. Prosz przyj
okleinie jasny d b.
Ad 8. Rolety zewn trzne wraz ze sterowaniem prosz przyj
Kolor okien naturalny.

do oferty stolark PCV w

do wszystkich okien dachowych.

Ad 9.Dla przewa aj cego obszaru utwardzenia kostka brukowa znajdowa si b dzie nad stropem
parkingu podziemnego. Prosz przyj zgodnie z dokumentacj projektow , odpowiednie
zabezpieczenie izolacj wodoszczeln , ukształtowanie spadków z chudego betonu, warstwa podsypki
wirowej pod kostk brukow o wysoko ci 8cm.
Dla pozostałej nawierzchni wła ciwa jest niwelacja terenu na gł boko 50 cm, podsypka z piasku
gruboziarnistego grubo ci 20cm, oraz wykonanie podbudowy grubo ci 15 cm z tłucznia 0-63, oraz
wierzchniej warstwy podbudowy z tłucznia 0-31 na 7 cm. Podsypka cementowo-piaskowa o grubo ci
4cm. Kostka brukowa o grubo ci 8 cm.
Ad 10. Konstrukcja przeszkle zgodna z wybran technologi wi by dachowej.
Mo na tak e przyj rozwi zanie typowe dla ogrodów zimowych firmy np.Gracja w systemie GracjaClassic wykonanie z elementów z drewna klejonego. Elementy te widoczne od wewn trz. Belki dachu
zabezpieczone od strony zewn trznej uszczelkami i profilami aluminiowymi. Standardowo poła
dachu ogrodu zimowego pokryta jest szkłem zespolonym, niskoemisyjnym, bezpiecznym, a
powierzchnie cian bocznych wypełnione s szkłem zespolonym niskoemisyjnym, nale y uwzgl dni
zastosowanie szkła typu PYRAN EI 30 od strony s siada.

