Ostrowiec Świętokrzyski, 13 stycznia 2021 r.
Or.271.36.3.2020
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 776591-N-2020 w dniu 31.12.2020 r., oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej
dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający - działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z
późn. zm.) – odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawcę
1. Jaką należy przyjąć konstrukcję drzwi DWO3, DW04, DW05? Jako płytowe
w przedmiarach ?.
Odpowiedź
Drzwi wewnętrzne DW04 przyjąć jako dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego
nie mniejszej niż 0,9m, wykonane z aluminium ciepłego w kolorze RAL 7016, szklone
szkłem bezpiecznym. Po otwarciu obu skrzydeł szerokość w świetle minimum 140cm.
Skrzydło o szerokości 90cm wyposażone w samozamykacz.
Drzwi wewnętrzne DW03 drewniane płycinowe pełne wyposażone w samozamykacz z
okleiną drewnianą naturalną o gr. min. 0,5 mm kolor okleiny do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji.
Drzwi wewnętrzne DW05 drewniane płycinowe pełne wyposażone w samozamykacz z
okleiną drewnianą naturalną o gr. min. 0,5 mm kolor okleiny do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji, dodatkowo wyposażone w dolnej części
w tuleje lub podcięcie nawiewne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż
0,022 m2 .
2. Z jakiego rodzaju drewna należy wykonać drzwi Dz/09 oraz Dz/10?
Odpowiedź
Drzwi Dz/09 oraz Dz/10 należy wykonać z drewna dębowego z wypełnieniem
z pianki poliuretanowej gr. 4 cm dokładnie odwzorowując zdobienia z istniejących drzwi.
Współczynnik przenikania ciepła stolarki drzwiowej U=0,9W/(m2*K)
(opis PW pkt 6 str.12, rysunek 130_PW_A-01). Ościeżnice drewniane z drewna dębowego.
3. Czy parapety wewnętrzne są objęte zakresem zamówienia i dotyczą wymiany wszystkich
czy tylko w miejsca zmiany stolarki? Jeśli tak jaki rodzaj materiału, konglomerat jak w
przedmiarach?
Odpowiedź

.Zakresem zamówieniem jest wymiana parapetów
wewnętrznych w ilości
wyszczególnionej w przedmiarze, materiał należy przyjąć jak w przedmiarze płyty
z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym.
4. Jaki kolor należy przyjąć dla okien PCV? Czy biały(wg SST13) czy jak na rzucie elewacji?
Jeśli tak prosimy o sprecyzowanie koloru wzornika RAL.
Odpowiedź
1

Na rzutach elewacji kolor stolarki jest zgodny z SST-13- biały.
5. Jaki kolor należy przyjąć dla stolarki aluminiowej?
Odpowiedź

Dla stolarki aluminiowej zewnętrznej (DZ01, DZ02) należy przyjąć kolor RAL7016. Kolor
stolarki aluminiowej wewnętrznej winien być tożsamy z kolorem stolarki zewnętrznej.
6. Prosimy o podanie danych technicznych dla bram segmentowych BR/01 i BR/02 oraz co
do ich rozwiązania co do ich otwierania ręczny czy elektryczny?
Odpowiedź

Bramy garażowe BR01 segmentowe elektryczne, sterowane na pilota wraz
z możliwością podnoszenia ręcznego (opis w PW str. 12, punkt 6.2 oraz PB
rys. 130_PBZ_A-13). Kolor RAL 7016. Bramy BR02 to wrota stalowe (2 skrzydłowe
ocieplone). Kolorystyka jak BR01, sposób otwierania ręczny.
7. Prosimy o rysunek balustrady z jakich elementów (przekroje) ma zostać wykonana dla
wejścia w nowym budynku?
Odpowiedź

Na wejściach do nowego budynku należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej o
minimalnej średnicy 42 mm,
gat. stali A2 AISI 304, wypełnienie
z drutu nierdzewnego o śr. minimum 14 mm w układzie pionowym.
8. Prosimy o rysunki konstrukcyjne szybu windowego z jakich elementów ma zostać
wykonany (przekroje- słupy, poprzeczki). W jaki sposób należy go zabezpieczyć
antykorozyjnie oraz technologie malowania (proszkowo czy natryskowo) ?
Odpowiedź

Przekroje konstrukcji stalowej szybu zostaną dobrane przez dostawcę dźwigu.
Przedmiotowy dźwig zewnętrzny jest obiektem przeszklonym, projekt zakłada tylko
główne parametry charakterystyczne które producent musi spełnić. Producent windy
dostarczy i zmontuje na uprzednio przygotowanym podszybiu:
1. Konstrukcję szkieletową szybu (stalową)
2. Kompletny dźwig (kabina z drzwiami kabinowymi, sterowanie, etc…)
3. Drzwi przystankowe
4. Obudowę aluminiowo-szklaną szybu
Pozycje te muszą zostać dostarczone przez jednego producenta.
Odnośnie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji szybu to proponuje się
cynkowanie lub malowanie na min. 160um po uprzednim oczyszczeniu do min. Sa2,5.
Stosowne zapisy znajdują się w opisie technicznym – Tom II, pkt. 6 str.30.
Rysunki konstrukcyjne szybu windowego PW- rys. nr 130_PW_K-01 oraz PB
– rys. nr 130_PBZ_K-01 oraz rys. nr 130_PBZ_K-02.
9. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowanej – ath?
Odpowiedź

W załączeniu przedmiary w wersji edytowalnej.
Proszę o uwzględnienie wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
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