Szamotuły, 26.04.2013 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego nr sprawy SZOK/ZP/1/2013
"Remont kina Halszka w Szamotułach"
Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.04.2013r.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania
Oferenta.
Pytanie nr 1
Pozycja nr 18 przedmiaru robót dotyczy balustrady szklanej. Prosimy o udostępnienie rysunku
balustrady z określeniem rodzaju elementów wypełniających, rodzaju mocowania balustrady w celu
prawidłowej wyceny.
Odpowiedź:
Balustrada szklana bez poręczy, szkło hartowane, krawędzie szlifowane i polerowane, okucia ze stali
nierdzewnej. Wymiary szkła (143cm*121cm)*2+(143cm*0,925cm)*2 i skos 143cm*145cm
Pytanie nr 2
Pozycja nr 19 przedmiaru robót dotyczy pochwytu drewnianego. Prosimy o sprecyzowanie
kształtów
i wymiarów pochwytu, rodzaju drewna z jakiego ma być wykonane oraz sposobu jego montażu.
Odpowiedź:
Poręcz z drewna bukowego o wym.szer.5,70cm i wys.6,20cm dostępna w sprzedaży. Montaż za
pomocą oryginalnych uchwytów z mosiądzu do kupienia w sklepach. Kształt poręczy w przekroju
przypomina przekrój tradycyjnej pieczątki.
Pytanie nr 3
Pozycja 30 przedmiaru robót dotyczy posadzki z wykładziny tworzyw sztucznych. Prosimy o
podanie parametrów wykładziny, kolorystyki, przykładowego producenta, w celu prawidłowej
wyceny.
Jakiego rodzaju listwy przyścienne przyjąć do wyceny (poz. 31).
Odpowiedź:
Wykładzina PCV przeznaczona do biur, obiektów użyteczności publicznej. Gr. wykładziny 2,2mm,
gr. warstwy ściernej 0,5mm,kolor szary, gwarancja min.5 lat.
Pytanie nr 4
Pozycja 34 przedmiaru robót dotyczy obicia skrzydeł drzwiowych sklejką gr. 3mm . Jakiego rodzaju
sklejkę należy przyjąć w wycenie?
Odpowiedź:
Sklejka brzozowa, suchotrwała do stosowania wewnątrz, w klasie 4/4 lub C/C.

Pytanie nr 5
Pozycje 40, 42 i 55 dotyczą montażu opraw oświetleniowych. Prosimy o sprecyzowanie typu
przykładowego producenta opraw, jakie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:
Poz. 40 kosztorysu 40-oprawa aluminiowa, LED natynkowa,wys.4cm dł.15 cm, żywotność
50000h,kolor biały.
Poz. kosztorysu 42-listwa halogenowa 4-płomienna,konstr. metalowa lampy w kolorze chrom
błyszczący, regulacja światła na przegubach, dł.77cm*szer.15*9cm.
Poz. kosztorysu 55-klosz z tworzywa śred.gór.43cm,śred.dol.53cm i wys.50cm.
Lampy takie same jak w holu kasy.
Powyższe pytania wraz z odpowiedziami nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.
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