
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu informuje, 
że w związku z ogłoszonym przetargiem „Adaptacja pomieszczeń hali  na potrzeby magazynu 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, wpłynęło następujące zapytanie nr 4  
od Wykonawców: 
 
1. Proszę o podanie przekrojów, gatunków stali użytej w projekcie konstrukcji stalowej. 
2. Czy zagospodarowanie terenu wokół budynku jest również w zakresie inwestycji, ponieważ nie ma 
żadnych pozycji w przedmiarze? czy rysunek „PZT” jest objęty do wyceny, jeśli tak proszę o 
dołączenie przedmiaru robót zewnętrznych lub dodanie prawidłowych pozycji KNR. 
3. Brak opisu oraz szczegółu ścianek mobilnych, proszę o podanie rodzaju ścianek mobilnych. 
4. Brak w przedmiarze drzwi do kabin oraz ścianek systemowych w pomieszczeniach WC. 
5. Brak w przedmiarze izolacji na elewacji Typu Wełna, proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
 
 
Odpowiadając na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia: 
 
Ad 1 
Podano m. in. w: rysunkach oraz Opis techniczny kon PW – korekta – zamieszczonym do przetargu 
 
Ad 2 
 
Zagospodarowanie wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Roboty związane z 
pełnym zagospodarowaniem terenu należy uwzględnić w ofercie 
 
Ad 3 
Systemowe, Modułowe, szklane na prowadnicach 
 
Szklane ściany przesuwne 
- zawieszenie 2 punktowe 
- grubość szkła 10 mm (dla wysokości max. 3190 mm) 
- szerokość elementu 610-1250 mm 
- szerokość skrzydła drzwi max. 900 mm 
- szerokość elementu nośnego drzwi: szerokość skrzydła drzwi + 320 mm 
- stosunek szerokości do wysokości szkła 1:10 (zalecane przez producenta szkła) 
- dystans pomiędzy szyna nośna i górna krawędzią panelu 20 mm 
- dystans pomiędzy posadzką a dolną krawędzią panelu 15 mm 
- uszczelka szczotkowa (opcja-decyzja Zamawiającego) zamontowania w pionie i poziomie 
- blokowanie elementów ryglowane do siebie i do posadzki 
 
 
 
Ad 4 
Przedmiar stanowi w przetargu i złożeniu oferty jedynie funkcję pomocniczą. Podstawą do 
ofertowania jest projekt. W ofercie należy uwzględnić zapisy dokumentacji oraz uwzględnić wszystkie 
zamieszczone w projekcie elementy w tym drzwi do kabin oraz ścianki systemowe 
 
 
Ad 5 
Przedmiar stanowi w przetargu i złożeniu oferty jedynie funkcję pomocniczą. Podstawą do 
ofertowania jest projekt. W ofercie należy uwzględnić zapisy dokumentacji oraz uwzględnić wszystkie 
zamieszczone w projekcie elementy w tym wełnę mineralną na elewacji 
 



 


