ODPOWIEDŹI NA PYTANIA
•

Ślusarki aluminiowej drzwi zewnętrznych i bram garażowych, Producent, kod koloru
zewnętrznego i wewnętrznego, z napędem czy bez, mechanizm podnoszenia i
sterowania.
„WIŚNIOWSKI PRODUCENT KOLOR 7024

•

Brak planu zagospodarowania, architektury, opisu, zakresu robót do wykonania. Co z
przyłączami
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI

•

Wygląd gruntu, jakie warstwy pod posadzkowe i posadzkowe, pokrycie dachu i
obudowa ścian
WG PRZEKROJU A-A rysunki zmienne

•

Klasa odporności ogniowej, instalacje
P.POŻ W ZAŁĄCZNIKU

•

W jaki sposób ma być wykonane pokrycie dachu (proszę opisać warstwy)
WG PRZEKROJU A-A rysunki zamienne

•

Proszę o podanie parametrów zaprojektowanych świetlików i klap dachowych (lub
załączenie zestawienia świetlików wraz z opisem)
ŚWIETLIKI DCHOWE ANALOGICZNIE JAK NA CZĘŚCI WYKONANEJ

•
•

Proszę o podanie parametrów płyt warstwowych ściennych (grubość, kolor, z jakiego
materiału ma być wykonany rdzeń)
Proszę o podanie parametrów posadzki w hali (proszę opisać warstwy)
WG PRZEKROJU A-A rysunki zmienne

•

Odwodnienie dachu zaprojektowano poprzez wpusty dachowe, a odwodnienie
posadzki hali poprzez odwodnienie liniowe. Proszę zamieszczenie projektu instalacji
podposadzkowe przewidzianej do odwodnienia dachu i posadzki hali
ODWODNIENIA LINIOWEGO POSADZEK NIE MA. JEST PODPOSADZKOWA
DLA ODWODNIENIA DACHU

•

Czy fundamenty i belki podwali nowe mają być izolowane, jeżeli tak to proszę o
podanie wymagań.
TAK, 2xDYSPERBIT

•

Czy hala ma być ogrzewana. Brak załączonego projektu c.o.
TO BRANŻA SANITARNA – załączniki

•

Proszę o podanie parametrów central wentylacyjnych na dachu.
TO BRANŻA SANITARNA – załączniki

•

Proszę o zamieszczenie projektu geologicznego, celem określenia poziomu wód
gruntowych.
W załączniku
Czy hala ma być wyposażona w instalację oddymiania? W legendzie na rysunku
„RYSUNKI ZAMIENNE – rzut przyziemia, instalacja elektryczna” opisane są:
przycisk alarmowy oddymiania RT 42, Czujka dymu DOR 40, RZN – sterownik klapy
oddymiania /centralka/, LT43U – przycisk otwierania klapy. Natomiast na rysunku nie
ma umiejscowienia tych elementów.
INSTALACJA ODDYMIANIA JEST TYLKO W CZĘŚCI BIUROWEJ

•

Odnośnie umowy – czy Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli tak to w jakiej wysokości i na
jaki okres
NIE PRZEWIDUJE SIĘ WNIESIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

•

Czy zamawiający uwzględnia konieczność wykonania dodatkowych robót nie
uwzględnionych w
projekcie w przypadku braku części budynku socj.-biur. w osiach E-2/F-2: trzeba będzie
wykonać
- wykonanie dodatkowych stóp w osiach E1-2 i E2-2 trzeba będzie wykonać
- wykonanie podwalin w osiach E-2/ F-2 trzeba będzie wykonać
- wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej w osiach E-2/ F-2 trzeba będzie wykonać
- wykonanie elewacji z płyt warstwowych w osiach E-2/ F-2 trzeba będzie wykonać

•

Prosimy o informację czy należy uwzględnić wykonanie stopy ST1 w osi „F-1” oraz
podwaliny PD1 w osiach „F-1/F-2”
STOPA W OSI F-1 BĘDZIE POTRZEBNA JEŻELI BĘDZIE REAIZOWANY III
ETAP KOLEJNA NAWA HALA, JEŻELI NIE TO JEST NIE POTRZEBNA, TAK
SAMO PODWALINA W OSI F-1/F-2

•

Czy należy docieplić wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich, ścianę
zewnętrzną w osiach „D-2/E-2” na wys.3piętra istniejącego budynku socj.-biurowego od
strony projektowanej hali?

TAK, ZGODNIE Z PRZEKROJMI B-B, C-C ale to należy do wykonawcy budynku socj.biurowego
•

Czy ścianę w osiach„D-2/E-2” między halą, a nieocieplonym budynkiem socj.-biur. należy
ocieplić, czy wykonać wyłącznie tynki cem.-wap. zgodnie z dokumentacją?
TAK, ZGODNIE Z PRZEKROJMI B-B, C-C ale to należy do wykonawcy budynku socj.biurowego

•

Prosimy o informację o sposobie wykończenia widocznych cokołów na zewnątrz budynku
hali
COKÓŁ OCIEPLONY STYROPIANEM GR. 15cm + SIATKA NA KLEJU + TYNK
CIENKOWARTWOWY W KOLORZE JAK NA WYKONANEJ CZĘŚĆI + OBRÓBKA
BLCHARSKA

•

Wg. Rysunku zamiennego architektury – przekrój A-A w osi E należy wykonać ścianę
działową z płyt warstwowych – proszę o specyfikację dotyczącą tych płyt.
ŚCIANA MIĘDZY
WYKONYWANA

•

DWOMA

NOWYMI

NAWAMI

NIE

BĘDZIE

TERAZ

Czy istniejąca okładzina z płyt warstwowych w osi D jest do pozostawienia, czy do
przełożenia na nową ścianę elewacyjną w osi F, a ściana w osi D wykonana jak w osi E.
W PROJEKCIE BYŁO ŻE ZOSTAJE OKŁADZINA

•

Czy należy uwzględnić w wycenie montaż drzwi przeciwpożarowych (D1EI30 w ilości 1szt
oraz D2 EI30 w ilości 3szt) między halą, a istniejącym bud. socj.- biurowym
TAK

