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WARUNrKOW ZAIvIo WtE F{tA

Odpowiedź na pytania zacJame pyzez -W-ykonaweów do postępowania o udziełenie

zamówienia publicznego ne zadamie pn.: ,,Lltrvorzenie i wyposażenie w 2017 r. Klubg

,"§enił:lr*ou w F*protni o Grnlna Zapołice - eta;ł l prrystosoą,ani€ pomieszczeń."

Na podstawie art. 38 ust, 1 i 2 ustarq,, z dniaż9 stycznta 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz, lJ, z2afl r. poz. 1579 z późn. zffi.) lv,l,iaśniam orazudzię|am odpłłrviedzi na zadai:e

przez Wykonawców pl.tania w przedrniotowyni postępowaniu. Tręść zapytań jesł c3,tclł,łrria.

ĘuŁlryią Wvtro&wq.v z dłi!ą_l§ §yłeę§ąlŁa,ź.g17 r-:

W zrviązku z udzjńęm rł, postępowaniu przetargcwym pn. ."Utworzenie i iłl;pi,ls,tz_f:lli*

w 201 7 r. Klubrr ,,Senior*" w Paproini" Giłina Zapoiice - etap i przystcrsowanie p*ł:ie :;zcz*lr. "

Proszę c iv_lj aśni enie następuj ących kwestii :

1. Prosiłny a szczegoŁłwą specyfikację korninka fiaki wkłacl, czy z płaszczen,l rł,łiłlnyili" tl{,i,

zu,ykły..jaka obudor.va (z jakich materiałórv), czy pieeyk rvolnostojący, Proszę r, inforlnaej,l

c.".y \Ą, rniejscy usytuowania kominka jest komin spaiinowy i w_vczystka, jeileli nte to proszę

plidał r.v_vsokość koiłina" proszę rów,nież o uzupełnienie przedmiarów o roboty zwia,z;łie

z,,montazęm korninka. ;

ż. Prosimy o udostępnienie szczegółov,,ej riokumentacji projektowej (zestawierrie stolarki.

projekt instaiacji c,o. i elektryczny)"

3. Froszę o podanie jaka jest gr";bośc podbudou,y pod posadzkę araz sposób zbrcjenia

posadzki.

Odp owied z1 Zamaw iaj ą ce go :

], Kominek (piecyk; wolnostojący bez zabułlowy. W miejscu usy.tuowania piecyka jest

drozny komin d_vmowy z w.vcz,vstką.

2. Zamawiająoy inforrnu.je iZ" dysponLłje projektern Łtproszczonynl bęr- szczegółclwej

dclkumentacji.
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./ * s;, :l.,ł,i eIiie stc,,iarki :

ą drz"..ąri rve,,ł,nętrzne- 4 s*.

u* <lizrvi ze"wnęttzne- 1 szt,

e drzwi do kotłorł,ni-* 2 sń,

* okna-Z szt.

3. ZamalatĄący intbrmrije, ze posadzki

jest następujaca:

ii} Ą2m)grubośc7cml

b) 30 łłŻ- gnulłrość ołr,, j 5 *nr,

do skrreia są iliezbrojcne. licśćposadzek do -,{kueia

§ powłłżaniene

,,;._ łr},'-r,fr r', .,o

,::,",":,/:,ff,,:::

§troira ? z ż


