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INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia nr TBS-02/1 9

DotYczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-1okalowego
vłraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie
przy ul. Karola Szwanke na dzialce Nr 4781/6.

Działając zgodnie z przepisem art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi napytania,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie jako Zamawiający wyjaśnia
co następuje:

Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie maksymalnego współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej, jaka ma
zostaĆ wykorzystana do ocieplenia poddasza oraz sufitu piwniay. Czy na poddaszu można zastosować
wełnę miękką, z rolki?
Odpowiedz na pytanie nr 1:
Współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej do ocieplenia sufitu w piwnicy - 

^.- 
0,037

WmK.
Wspołczynnik przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej do ocieplenia sufitu stropu nad ostatnią
kondygnacją - 1.:0,034 WmK. Wełnę miękką z rolki możnazastosować przy zachowaniu ciągłości
izolacj i term icznej prry połączen iu ze ścianami.

Pytanie nr 2
W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montazu nasad wentylacyjnych na kominach - prosimy
o ewentualne uzupełnienie przedmiaru. Cry nasady mają zostać rozmieszczone zgodnie z opisem
technicznym ( na przewodach wychodzących z klatek schodowych oraz z pomieszczeń najwyższej
kondygnacji), czy zgodnie zrzutem dachu?- występują tu maczne rozbieżności,
Odpowiedz na pytanie nr 2:
Nasady kominowe nie będą montowane, dlatego nie należy ich uwzględniać w wycenie.

Pytanie nr 3
Czy na|eĘ przewidzieó wykonanie pomostów roboczych na poddaszu (15% powierzchni poddasza
zgodnie z poz. 186 przedmiaru)? - w projekcie nie są one uwzględnione, Z jakiego materiafu mają być
one ewentualnie wykonane?
Odpowiedz na pytanie nr 3:
Należy uwzględnić pomosty robocze, wykonaó je jako konstrukcję drewnianą z pŁyt OSB gr 22mm
umożliwiające poruszanie się w obrębie poddasza do wyłazów dachowych - ciąg komunikacyjny.

Pytanie nr 4
Zgodnie z opisem technicznym ściany klatki schodowej na styku z lokalami mieszkalnymi mają być
wykończone tynkiem termoizolacyjnym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
Czy tynk termoizolacyjny naleĘ wykonaó takżę od strony lokali mieszkalnych i jakąnaleĘ przyjąó
jego grubość?
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Odpowiedz na pytanie nr 4:
Tynk termoizolacyjny naleĘ wykonać tylko od strony klatki schodowej. Grubość tynku
termoizolacyjnego przyjąć ż cm. Pozycja przedmiarowa nr 156 ulega zmniejszeniu do wartości
9ż93,26m2. Po pozycji 156 zostaje dodana kolejna pozycja:,,Tynki wewnętrzne termoizolacyjne
wykonane mechanicznie na ścianach i słupach o wartości przedmiarowej 481,36m2.
W związku z povłyższym ulega zmianie przedmiar robót, który zostanie załączony do postępowania
jako przedmiar zamienny.

Pytanie nr 5
Zgodnie z opisem technicznym ściany łazienek i wc mają zostać na całej długości wykończone
glazurą- prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedz na pytanie nr 5
Nalezy wycenić powierzchnię ścian łazienek i wc zgodnie z pozycjąlS9 według pierwotnego
przedmiaru robót,

Pytanie nr 6
W przedmiarze (poz.159) przewidziane jest wykonanie prawie 3 tys. M2 lamperii ściennej. Prosimy
o wskazanie gdzie te lamperię miałyby byó wykonane. Czy pod lamperie nie na|eĘ dodatkowo
przew idzieć wykonan i a gładzi gipsowej ?
Odpowiedz na pytanie nr 6:
W przedmiarze pozycja 159 dotyczy wykonania lamperii na ścianach klatek schodowych, kuchni
i łazience oraz WC. W danej pozycji na|eĘ wycenić lamperię z przygotowaniem powierzchni
pod jej wykonanie.

Pytanie nr 7
Z czego mają byó wykonane wypełnienia balustrad balkonowych?- w opisie technicznym
i na rysunkach elewacji pokazane jest wypełnienie z siatki, natomiast na rysunkach detali (A-20
do A-2ż) pokazano wypełnienie z płaskowników stalowych oraz z pĘt hp| gr. 1Omm.
Odpowiedz na pytanie nr 7:
Wypełnienia balustrad balkonowych nalezy przyjąć z prętów stalowych kwadratowych 1OxlOmm.
Nie należy uwzględniać wypełnieniazpŁyt HPL i siatki stalowej.

Pytanie nr 8
Czy daszki nad wejściami maja byó szklane (zgodnie z opisem technicznym) czy z poliwęglanu
(rys. A-19)?
Odpowiedz na pytanie nr 8:
Daszki nad wejściami nalezy wykonaó z poliwęglanu rys A-l9.

Zamawiający jednocześnie informujeo że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Niniejsze pismo stanowi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą otrrymania i/lub umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego.
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