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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym postępowaniu
/wg. rozdzielnika/
Sprawa: MONTAŻ WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH i SYSTEMU
ODDYMIANIA - etap III

W związku z pytaniami Wykonawców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Oleśnicy, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa Zamówień
Publicznych zwanym dalej Ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Czy dopuszczacie Państwo do przetargu drzwi przeciwpoŜarowe wykonane z
aluminium?
Odpowiedź:
Profil drzwi przeciwpoŜarowych naleŜy wykonać ze stali.
Pytanie 2:
Czy w obliczaniu ceny naleŜy przyjąć dostawę i montaŜ elektrotrzymaczy?
Odpowiedź:
W cenę naleŜy przyjąć dostawę i montaŜ elektrotrzymaczy.
Pytanie 3:
Czy okablowanie do elektrotrzymaczy doprowadzić pod tynkiem czy w
korytkach?
Odpowiedź:
Okablowanie naleŜy doprowadzić natynkowo w listwach PCV (korytka).
Pytanie 4:
Proszę o wyjaśnienie wymiarów dotyczących drzwi D8 - 2600 x 2200
Odpowiedź:
Wymiary drzwi D8 – 2600 x 2200 naleŜy interpretować: 2600 szerokość w mm
(2x1300 mm), a 2200 wysokość.
Pytanie 5:
W zestawieniu dokumentacji technicznej ścianek i drzwi ppoŜ. Ścianka D8+SP8
jest oznaczona, jako przeszkolona EI-120, Natomiast Etap III, jako pełna.
Którą ściankę naleŜy przyjąć do kosztorysu?
Odpowiedź:
Do kosztorysu, jako właściwe zestawienie naleŜy przyjąć: „Zestawienie
ścianek i drzwi ppoŜ. do przedmiaru robót – pobierz plik”
(moŜna pobrać ze strony: http://bip.zsp.olesnica.pl.

Pytanie 6:
Czy podany wymiar drzwi jest wymiarem samych drzwi czy razem ze ścianką?
Odpowiedź:
W zestawieniu ścianek i drzwi ppoŜ. do przedmiaru robót podano wymiar
drzwi.
Pytanie 7:
Proszę o określenie, w co mają być wyposaŜone drzwi D8?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem technicznym obiektu i terenem
przyległym w celu prawidłowego wykonania zadania oraz uzyskać na swoją
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. Zapoznanie się z obiektem zostanie
dokonane na koszt własny Wykonawcy – punkt 4 SIWZ.

Prosimy o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na
fax.: (071) 314-30-42
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