Budzyń, dnia 10.11.2009r

Nr GOK-1/1/2009
Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
ogłoszonego w BZP dnia 22.10.2009r
pod nr 368528-2009
dotyczy : postępowania prowadzonego w ramach Prawa Zamówień Publicznych
opublikowanego w BZP dnia 22.10.2009r pod numerem 368528-2009
Gminny Ośrodek Kultury , ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń odpowiadając na przesłane
zapytania skierowane do Zamawiającego dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie
pn.: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ,
KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z
NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM udziela następujących odpowiedzi
Treść zapytania:
Pyt.1.Przedmiar robót dot. wsi Dziewoklucz obejmuje wstawienie drzwi i okien. Proszę o
zamieszczenie zestawienia stolarki lub dane techniczne.
Odp.
W przedmiarze robót dot. wsi Dziewoklucz przewidziano wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej na stolarkę z wysoko udarowego PCV szklonej szkłem zwykłym
dwukomorowym.
Pyt.2.Jaki zastosować kominek?
Odp.
Należy przyjąć kominek opalany drewnem lub brykietami drzewnymi, żeliwny,
drzwiczki otwierane na bok, system czystej szyby-kurtyna powietrzna, popielnikszufladka.
Pyt.3. Przedmiar robót dot. wsi Grabówka obejmuje wstawienie drzwi i okien. Proszę o
zamieszczenie zestawienia stolarki lub dane techniczne.
Odp.
W przedmiarze robót dot. wsi Grabówka przewidziano wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej na stolarkę z wysoko udarowego PCV szklonej szkłem zwykłym
dwukomorowym.
Pyt.4. Proszę o podanie danych technicznych kotła dwufunkcyjnego. Jaki zastosować komin?
Odp.
W świetlicy wiejskiej wsi Grabówka należy przyjąć kocioł dwufunkcyjny o mocy
cieplnej 9,6 – 24,0 Kw, zakres temperatury wody grzewczej c.o.: 35-86oC, zakres
temperatury ciepłej wody: 35-65oC. Komin należy wykonać ze stali kwasoodpornej
dwupłaszczowy.

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zamieszcza również dodatkowe informacje (uszczegółowienie)
dotyczące przyjętych założeń przy montażu i ustawieniu bezpiecznego placu zabaw w
miejscowości Kąkolewice (zgodnie z zamieszczonym rysunkiem w dokumentacji
technicznej).
Zamawiający informuje , że w skład zestawu przyjętego w przedmiarze robót
wchodzą:
- dwie wieże sześciokątne z pomostem zewnętrznym
- dwie wieże z dachem dwuspadowym
- różnej wysokości wejścia w postaci trapów stałych i ruchomych, wejść po oponach,
schodków , drabinek lub podestów
- belka balansująca
- drabinka pozioma
- most wiszący na łańcuchach
- kratownica linowa
- zjeżdżalnia PCV
- huśtawka wahadłowa z drabinką
- lina wisząca
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