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Uczestnicy postępowania przetargowego 

/wszyscy/ 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego– termomodernizacja Szpitala 

                Powiatowego w Dębnie- Budynek A wraz z wykonaniem cokołów na budynku B i biurowym. 

 

              W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym informuję, iż wpłynęły 

następujące pytania: 

Pytanie nr 1:  Prosimy o podanie technologii wykonania ocieplenia dachu wraz z parametrami 

          papy jakie należy przyjąć do wyceny czy z projektu technicznego czy ze 

          specyfikacji technicznej. 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym. 

 

Pytanie nr 2: Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne. 

Odpowiedź: Parapety okienne wewnętrzne z twardego PCV- produkowany z twardego 

polichlorku winylu, takiego samego jakiego używa się przy produkcji okien i drzwi PCV, jest 

następnie powlekany odporną na trudne warunki folią wysokiej jakości posiadającą zwiększoną 

odporność na zarysowania oraz na działanie promieni ultrafioletowych. Parapety mają przekrój 

komorowy, co powoduje usztywnienie konstrukcji. 

Wymagania  dla parapetów PCV: 

 wysoka wytrzymałość mechaniczna,  

 odporność na działanie czynników chemicznych,  

 łatwość montażu,  

 wszechstronność zastosowania,  

 odporność na działanie światła i promieni UV,  

 doskonała izolacyjność termiczna,  

 stabilność,  

 odporność na wilgoć i temperaturę,  



 

 

 

 

 możliwość powtórnego przetwarzania - są przyjazne dla środowiska,  

 łatwość w utrzymaniu czystości przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących. 

Kolor biały. 

 

Pytanie nr 3: Prosimy o podanie informacji czy po osadzeniu okien wykończyć i przemalować  

                     ościeża w pomieszczeniach. 

Odpowiedź: W przedmiarze poz. nr 3 jest ujęta naprawa ościeży po demontażu i montażu okien. 

 

Pytanie nr 4: W związku z ociepleniem dachu styropapą w celu zamocowania rynien należy 

                     zamocować kantówki- prace te nie zostały ujęte w przedmiarze czy należy je ująć w  

                    ofercie. 

Proszę wykonać kalkulację zgodną z projektem rys. nr 8, opisuje to pkt. 3, ppkt. 7 w SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: W poz. 9 przedmiaru ujęto obróbki blacharskie w ilości 1 m czy jest to właściwa  

                     ilość i czego dotyczą. 

Przedmiar poz. 9 jest 1, a powinno być 67,5 m2 jako parapety zewnętrzne. 

 

 

 

 

 

 


