Pytania od oferentów:
1. Z uwagi na wysoki koszt w standardzie nie wykonuje się okien z sosny litej
lakierowanej farba kryjącą, która zasłania strukturę drewna. W związku z
powyższym proponujemy jedno z tańszych standardowych rozwiązań:
 wykonanie okna z drewna klejonego 4-warstwowego, łączonego na tzw.
mikrowczepy lakierowanego w kolorze RAL 7012 (kryjącym)
 ewentualnie wykonanie okna z sosny litej lakierowanej w kolorze RAL 7012 (tzw.
lazur), który uwidoczni strukturę drewna.
Proszę o wskazanie standardu wykonania okien drewnianych.
2. Jakie nawiewniki należy zastosować — higrosterowane czy ciśnieniowe?
3. Okna parter, 1 piętro (rys. 19.2aw, 21.2aw)
 Okno O7 — proszę o podanie parametrów szyby, którą należy zastosować w dolnej
części okna. Czy z uwagi na zastosowanie szprosów wiedeńskich należy całą szybę
wykonać jako „o podwyższonej wytrzymałości”, czy należy wprowadzić szpros
konstrukcyjny?
 Czy okno 08, O8b i O8c należy także wykonać ze słupkiem ruchomym?
 W jakim kolorze należy zastosować nawiewniki w oknach O8 i O8b?
4. Okna 2 piętra (rys. 19.3aw, 21.3aw)
 Na których oknach należy zastosować szkło ornamentowe od wewnątrz (opis w
ramce na rysunku)
 Proszę o podanie parametrów szkła ornamentowego, które należy zastosować od
wewnątrz.
 W jakim kolorze należy zastosować nawiewniki w oknach 2 piętra?
 Czy z uwagi na montaż okien na poziomie posadzki i przeznaczenie pomieszczeń na
pokoje gościnne należy w nich zastosować szkło bezpieczne?
5. Okna w suterenie (rys. 19.law, 21.law)
 Jakiej klasy okucia antywłamaniowe należy zastosować?
 Na których oknach należy zastosować szkło ornamentowe od wewnątrz (opis w
ramce)?
 Proszę o podanie parametrów szkła ornamentowego, które należy zastosować od
wewnątrz.
6. Drzwi zewnętrzne:
 Z jakiego drewna i jaką grubość ma posiadać obłóg, którym należy okleić drzwi
zewnętrzne?
 Czy drzwi zewnętrzne D3 należy także wyposażyć w szprosy konstrukcyjne?
7. Drzwi wewnętrzne w kaplicy (rys. 22.2.aw)
 Jaką grubość forniru dębowego należy zastosować?
 Czy w drzwiach Wk1, Wk3 należy zastosować szkło bezpieczne?
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Proszę o udostępnienie rysunku zawierającego zachowane pilasterki drewniane ze
starych drzwi do kaplicy, które należy wykorzystać podczas wykonywania drzwi
Wk2. Czy należy wycenić renowację tych elementów?
Czy ozdobne obramienia, gzymsy, pilastry należy zastosować po obu stronach drzwi
Wk2?
Czy ozdobne obramienia, gzymsy należy zastosować po obu stronach drzwi Wk1?
Proszę o rysunek detali drzwi od strony komunikacji.
Proszę o podanie parametrów szkła ornamentowego, które należy zastosować na
oknie Wk4.
Stolarka wewnętrzna drewniana (rys. 22.3.aw)
Co oznacza zapis 90 210 znajdujący się w polu „WIDOK?
Co oznacza zapis 95 215 lub 90 205 na rysunku drzwi?
Drzwi d8 należy wyposażyć w ościeżnicę regulowaną zgodnie z opisem czy stałą
zgodnie ze schematem?
Drzwi d8 — w przypadku osadzenia w drzwiach ramki wrzutowej na listy, jako
rozwiązanie niestandardowe, producent nie utrzyma na nie gwarancji. Czy
Zamawiający akceptuje utratę gwarancji na te drzwi?
Drzwi D8 - wg zestawienia stolarki należy wykonać 2 szt. takich drzwi, ale 2 lewe i 1
prawe. Ile sztuk należy zamontować?
Drzwi d9 — czy należy ująć szkło bezpieczne?
Drzwi d10, dll, dl2 — mają opis rozmiar „90”, czy oznacza to, że mogą to być drzwi
katalogowe ze światłem przejścia ok 88cm czy mają to być drzwi inwestycyjne?
Drzwi d13 docelowo mają zostać od strony kaplicy obudowane okładziną drewnianą
(boazerią), ponieważ zgodnie z punktem 6.3.5 „Zapytania ofertowego” oferent nie
jest zobowiązany do wykonania boazerii drewnianej wewnątrz kaplicy. Czy na tym
etapie drzwi należy wyposażyć w klamki z szyldami?
Czy drzwi d14 również docelowo mają zostać od strony kaplicy obudowane
okładziną drewnianą, której zgodnie z punktem 6.3.5 „Zapytania ofertowego”
oferent nie jest zobowiązany do wykonania? Czy na tym etapie drzwi należy
wyposażyć w klamki z szyldami i tuleje wentylacyjne metalowe?

9. Drzwi katalogowe (rys. 22.4.aw) - drzwi mają podany wymiar w świetle ościeżnicy
80x200 lub 90x200, czy mogą to być drzwi katalogowe ze światłem przejścia ok
88cm czy mają to być drzwi inwestycyjne?
10. Zgodnie z opisem w „Zapytaniu ofertowym” stolarka okienna zewnętrzna z PCV ma
być wykonana z profili lakierowanych w kolorze RAL 7012, ponieważ standardem
jest wykonywanie okien z PCW posiadających okleinę w kolorze zgodnym z paletą
producenta lub za dodatkową opłatą w wybranym kolorze RAL, proszę o
potwierdzenie standardu wykonania okien z PCW.

11. Nie ma przedmiaru na teletechnikę, czy Zamawiający może zamieścić brakujący
przedmiar na stronie.
12. Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego, czy w związku z przesunięciem
ogłoszenia zapytania ofertowego o kilka miesięcy, Zamawiający rozważa możliwość
wydłużenia czasu realizacji Zamówienia o ten czas? W pierwszym ogłoszeniu w
listopadzie 2018 roku oraz później w grudniu 2018 r. termin realizacji określony był
do dnia 31.03.2020r.
Odpowiedzi
Ad.1. Drewno klejone warstwowo, łączone na mikronaczepy, lakierowane farbą lazurową
(RAL 7012).
Ad. 2. Należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe.
Ad.3. okna parter, 1 piętro (rys 19.2aw, 21.2aw)





Szkło bezpieczne hartowane w całej dolnej części okna, szprosy wiedeńskie (szkło
zapewniające ochronę przed skaleczeniem w wypadku uderzenia oraz ochronę
przed wypadnięciem);
08, 08b, 08c wykonać także ze słupkiem ruchomym;
Nawiewniki w kolorze RAL 7012 lub zbliżonym;

Ad. 4. Okna 2 piętra (rys 19.3aw, 21.3aw)





bez szkła ornamentowego;
bez szkła ornamentowego;
RAL 7012 lub zbliżonym;
zastosować szkło bezpieczne dla okien w pokojach gościnnych.

Ad. 5. Okna w suterenie (rys. 19.1 aw, 21.1. aw)




okna w klasie antywłamaniowej 2 (WK2);
bez szkła ornamentowego;
bez szkła ornamentowego.

Ad. 6. Drzwi zewnętrzne:



okleina ze sklejki dębowej wodoopornej gr min 4 mm klejona do drewna na klej PV,
bez obłogu, lakier lazurowy półmatowy;
tak szprosy konstrukcyjne.

Ad. 7. Drzwi wewnętrzne w kaplicy (rys. 22.2.aw)



grubość min 1 mm;
Wk1, Wk2, Wk3 – zastosować szkło bezpieczne;






Wg załączonego szkicu, należy je poddać renowacji;
Tak, po obu stronach;
Ozdobne obramienia w drzwiach Wk1 tylko od strony kaplicy, od komunikacji
opaska drewniana wg opisu;
Szkło ornamentowe bezbarwne półprzezierne o współczynniku 6 (np. SGG
PECORGLAS ARENA C lub inny równoważny).

Ad. 8. Stolarka wewnętrzna drewniana (rys. 22.3.aw)










Zamieszczony omyłkowo;
Wymiar skrzydła drzwiowego;
Ościeżnica stała z jednostronną opaską;
Chodzi o wklejenie ramki z klapką na powierzchni skrzydła bez wykonywania
otworu;
Omyłkowy zapis, zamontować 1 szt. LEWE;
Tak, szkło bezpieczne;
Min. Szerokość przejścia 90 cm;
Tak, należy wyposażyć drzwi w klamki z szyldami, boazeria poza zakresem
zamówienia;
Tak, należy wyposażyć drzwi w klamki z szyldami i tuleje wentylacyjne, boazeria
poza zakresem zamówienia.

Ad.9. minimalne wymiary światła przejścia zostały podane w nawiasach w drugim
wierszu tabeli.
Ad.10. wskazany w tabeli równoważności producent posiada kolor zbliżony do RAL
7012 w standardzie (nazwany bazaltowoszary), w wypadku innego producenta nie
posiadającego takiego koloru w standardzie należy przyjąć użycie koloru opcjonalnego z
palety RAL
Ad.11. nie wykonano przedmiaru dla teletechniki.
Ad.12. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

