Gliwice, 19 marca 2018 roku
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

Nasz znak: MZUK.EPZ.50.8.2018
L.dz.: MZUK.9213.2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja części hali budynku 1010 w osiach 1 -9 znajdującej się
na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Pytania Wykonawcy:
1. Proszę o przedstawienie zestawienia stolarki – okna aluminiowe 5,7 x 1,2 m oraz
1,65 x 1,55 m – schemat podziału ze wskazaniem pozycji rozwierno-uchylnych
oraz stałych;
2. Proszę o przedstawienie zestawienia stolarki – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
zewnętrzne…2,2 x 2,0 m oraz 2,2 x 3,8 m ze wskazaniem pozycji rozwiernych
oraz stałych;
3. Proszę o sprecyzowanie „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 +
samozamykacz” ({D8}0.90*2.00) – czy mają to być drzwi stalowe?
4. Przedmiar – roboty budowlane: proszę o doprecyzowanie pozycji 1.3.1 –
„uzupełnienie ubytków w płytach dachowych prefabrykowanych (płyty panwiowe)”
– jakiego rodzaju są to ubytki, czy ich naprawa wiąże się z naprawą pokrycia
dachowego w tych miejscach, jeśli tak to z jakiego materiału jest wykonane
pokrycie dachowe?
5. Przedmiar – roboty budowlane: proszę o doprecyzowanie pozycji 1.4.7 –
„obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienniki drewniane lub stalowe ponad 1,5” –
z jakiego materiału mają być ostatecznie podokienniki oraz proszę o podanie
wymiarów (dł., szer., gr.)
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1
Okna o wymiarach 5,70 x 1,20 wykonać w następujący sposób:
 podział na 5 równych kwater o wymiarach osiowych 1,20 (wys.) x 1,14 (szer.) m;
 profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
 środkowa kwatera uchylna, wyposażona w mechanizm umożliwiający uchylanie
kwatery z poziomu posadzki;
 szklenie szkłem zwykłym gr. min 6 mm, jednoszybowe;
 kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
 parapety wewnętrzne wyłożyć płytkami gres.

Okno o wymiarach 1,65 (wys.) x 1,55 (szer.):
 podział kwater symetryczny, lewa kwatera uchylna i otwieralna, prawa kwatera
otwieralna;
 szklenie dwuszybowe, profile aluminiowe izolowane, wsp.przenikania ciepła 1,1;
 kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
 okno w pomieszczeniu 03 – jedna szyba od strony wewnętrznej piaskowana.
Ad. 2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o wymiarach 2,20 (wys.) x 2,00 (szer.) m:
 drzwi wykonać jako dwuskrzydłowe z podziałem skrzydeł 1/3 – 2/3, skrzydła
rozwierane na zewnątrz;
 szklenie szkłem pojedynczym bezpiecznym gr. min. 3.1.3. mm;
 profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
 drzwi wyposażyć w samozamykacze, zamek rolkowy, pochwyt w kształcie litery
„C”, oznaczenie „pchać” i „ciągnąć” i dwie wkładki patentowe;
 kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
 nad drzwiami umieścić napis „wyjście ewakuacyjne”
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o wymiarach 2,20 (wys.) x 3,80 (szer.):
 nastąpiła zmiana, drzwi wykonać zgodnie z poniższym szkicem;
 szklenie szkłem pojedynczym bezpiecznym gr. min. 3.1.3. mm;
 profile aluminiowe zimne (nieizolowane);
 skrzydła wyposażyć w samozamykacze, zamek rolkowy, pochwyt w kształcie litery
„C”, oznaczenie „pchać” i „ciągnąć” oraz dwie wkładki patentowe – każde;
 pomiędzy skrzydłem otwieranym, a kwaterą stałą słupek wzmocniony;
 kolor RAL 7001 lub RAL 7004;
 nad drzwiami umieścić napis „wyjście ewakuacyjne”.

Ad. 3
Mają to być drzwi stalowe.
Ad. 4
Uzupełnienie ubytków w płytach dachowych (prefabrykowane płyty dachowe „panwiowe”)
polega na wypełnianiu zaprawą drobnych pęknięć i wykruszeń i nie wiąże się z naprawą
pokrycia dachowego.

Ad. 5
Należy zastosować parapety wewnętrzne plastykowe o długości dostosowane do okien
o wymiarach 1,65 (wys.) x 1,55 (szer.) m.
Z poważaniem

Piotr Jarosz
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

