
dnia, 03.10.2008 r.

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

Nawi zuj c do  Pa stwa zapytania z dnia 26 wrze nia br. w sprawie zestawienia stolarki
okiennej oraz naszej odpowiedzi z dnia 2.10.2008 r.  a tak e o ponowne zapytanie z dnia.
3.10.2008 r. wyja niamy i przesy amy korekt :

1. Wyja nienia ogólne:
wszystkie okna (pvc); drzwi zewn trzne i wewn trzne maj  by  w kolorze bia ym,
zabudowa pvc na galerii ( cianka A, B i C) w kolorze bia ym
akcesoria do drzwi i okien równie  w kolorze bia ym – klamki; samozamykacze; ci gna
gi tne do uchylenia okien
w samozamykacz maj  by  wyposa one drzwi zewn tzrne DZ2 szt.2 oraz drzwi
przedsionka g ównego D7 szt.1
wszystkie drzwi zewn trzne wyposa one w dwa zamko (dolny i górny) szt. 4: pozosta e
w zamki pojedyncze podklamkowe (korytarze); nie ma zamków antyw amaniowych.
Okna w sali gimnastycznej wszystkie (sta e i uchylne) maj  by  wyposa one w szyb
ochronn  P2A podobnie szyby  cianki A,B i C oraz drzwi do sali D6 szt.3
pozosta e szyby okien i drzwi bezpieczne
w pom. zaplecza przy oknach rozwieralno-uchylnych szyby bezpieczne z
mikrowentylacj  – okina 05
okna otwierane z poziomu pod ogi to okna w sali gimnastycznej; otwierane ci gnem
gi tnym (uchwyt mocowany 1,5 m nad pod og )
okna pi tro; poziom + 2,90 typ 07 – szt. 12

2. Korekty dotycz ce zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (po zmianie)
okna 01,02,03 – bez zmian
okna 04 – szt.5
okno 05 – zamiast 16 o wym. 150 x 150 cm ma by ; 05 – wymiary 150 x 150 szt. 13 i
150 x 120 szt. 3
okno 06 – bez zmian
okno 07 – szt. 38
okno 08 – szt. 7
okno 09 – 200x360 cm – szt. 10

Razem 89 okien.

3. Korekty do przedmiaru.
     3.1. cianki A,B,C jako ca  z obudow  pe ;

poz. 116 cianka B – 28,10 m2

poz. 117 cianka C -   9,45 m2

poz. 118 cianka A  (z drzwiami) -  16,30 m2

      3.2. Okna;
poz. 115 powy ej 2 m2 (04 do 09)

      Uwaga: okno 09 (górne 3 cz ciowe) o wym. 200X360 cm szt.10, w sali od ul.
      Pu askiego.
      Przedmiar ca kowity robót poz. 115: 365,55 m2

     3.3. Drzwi;
drzwi zewn trzne DZ2 (drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe z na wietlem) szt. 2.
Zamiast pe nego przeszklenia do wyceny przyj  podzia  po ówkowy: dó  pane



pe ny + poprzeczka + szyba bezpieczna
poz. 119 - drzwi D5,D6,D7 – 35,2 m2

poz. 121 -  drzwi DZ1 bez zmian – 3,6 m2

     dodatkowo – drzwi stalowe pe ne EI 30 typ D4 – 1,8 m2

poz. 122 – drzwi aluminiowe EI 30 ze ciank  górn ; ca  przegrody
dymoszczelna – 5,45 m2

poz. 124 – o cie nice stalowe do drzwi konfekcjonowych 90 x 200 cm – 48 szt.
poz. 125 – drzwi D1 konf. z szybk  (do wc); kratk  nawiewn  i zamkiem
azienkowym

                        90 x 200 – szt. 19
                    -  drzwi konf. z szybk  po ówkow  typ D3 90 x 200 – szt. 17
                     __________________________________________________
                        Razem drzwi z szybk  – 64,8 m2

poz. 126 – drzwi D2 konfekcjonowane pe ne o wymiarze 90 x 200 (od korytarza) szt. 12
– 21,6 m2

Uwaga: skrzyd a drzwiowe D2 i D3 z dodatkowym wyposa eniem zawartym w projekcie
              wentylacji


