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Sprawa: Przetargu na budow  hali sportowej – zapytanie o wyja nienie.

Odpowiadaj c na Pa stwa pytanie:

1. W opisie konstrukcji stalowej jest napisane: „Uwaga! G ówne elementy
konstrukcyjne zabezpieczy  nale y pow ok  ogniochronn  celem uzyskania klasy
odporno ci ogniowej R30”.  „Co nale y rozumie  pod poj ciem g ówne elementy
konstrukcyjne? Czy tylko s upy i d wigary, czy równie  rygle i st enia? „

2. „Prosz  o sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej wzgl dem elewacji.
Sumaryczna ilo  si  zgadza ale s  rozbie no ci pomi dzy poszczególnymi typami
okien, np. Okna 04 – w zestawieniu jest ich 6 szt. natomiast z elewacji wynika 5 szt.
Dalej, je li chodzi o okna o wym. 200 x 240 (07) w zestawieniu s  tylko z jedn
kwater   (górn ) otwieraln , natomiast na elewacjach s  dwa rodzaje tego typu okien
– z górn  kwater  otwieraln  i z dwiema kwaterami otwieralnymi. Na czym opiera
si  przy wycenie stolarki okiennej – na elewacjach czy zestawieniu?”.

Uprzejmie informujemy e:
ad. 1. Pow ok  ogniochronn  zapewniaj  klas  odporno ci ogniowej EI30 nale y
          wykona  na elementach stalowych hali tj. s upy i d wigary S1, D1; rygle R1 i R2;
          st enia T1 i T2.
ad.2. Okien 04 nale y do wyceny przyj  w ilo ci 5 szt. (jak wynika z elewacji).
        Okna 07 – w hali sportowej elewacji wschodniej, pó nocnej i po udniowej wszystkie
        okna z kwater  górn  uchylne; okna 07 – elewacja zachodnia z dwiema kwaterami
        uchylnymi (dolna i górna). W elewacji pó nocnej okno 07 (prawa strona) jest z kwater
        górn  uchyln .
        W rzucie pi tra rys. 2/A zamiast okna 04 skorygowano na okno 07 (strona prawa okno
        6 jak wynika z rysunku.
        Ilo  okien 07 wynosi 38 szt.
        Ilo  okien 01, 02, 03 i 05 bez zmian wg zestawienia.
        Ilo  okien 06 (potrójna kwatera) ilo  15 szt, wymiary 200 x 270 cm.
        Ilo  okien 08 – 7 szt.

 Ogó em ilo  okien – 89 szt.
Drzwi wewn trzne i zewn trzne.

        Drzwi D1, D2 i D3 p ycinowe z szybk
        Drzwi D4 aluminiowe do pomieszczenia wentylatorni oraz drzwi dymoszczelne na
        korytarzu (przy wentylatorni) o wym. 215 x 200 dwuskrzyd owe aluminiowe o klasie
        odporno ci EI30.
        Drzwi D5, D6 i D7 aluminiowe oszklone szyb  bezpieczn  przy czym D6 wyposa one
        z zamkni ciem antypanicznym.
        Drzwi DZ1 do kot owni stalowe ocieplone pe ne.
        Drzwi DZ2 zewn trzne – aluminiowe, profil ciep y , przeszklone z na wietlem.
        Drzwi DZ3 – wrota do sali ocieplone stalowe pe ne.


