BURMISTRZ OŻAROWA
BIII 271.4.2011					                Ożarów, dn. 11.02.2011r.
									

Dotyczy: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów”.

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i  Nr 161, poz. 1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Który wymiar jest szerokością, który wysokością?

Odpowiedź  1

Zamawiający podał powierzchnię okna, natomiast Wykonawca winien dokonać pomiaru szerokości i długości okien na obiektach przed złożeniem zamówienia na dostawę okien. 

Pytanie 2 
Brak informacji o szczegółowym podziale poszczególnych okien na kwatery i  sposób otwierania.

Odpowiedź 2
Okna dwudzielne: jedna pełna otwierana, druga otwierano-uchylna.

Pytanie 3 
Jaki  kolor okien?

Odpowiedź 3

Kolor okien biały.

Pytanie 4 
Jakie szyby?

Odpowiedź 4
Szyby zwykłe.

Pytanie 5

Czy podokienniki mogą być z aglommarmuru (wygladają dużo lepiej niż z  konglomeratu, są jakościowo dużo lepsze a koszt jest porównywalnie taki sam)

Odpowiedź 5
Podokienniki mogą być z aglommarmuru.

Pytanie 6
O co chodzi " wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe balkonowe 
oszklone na budowie"( jakie aluminium - ciepłe czy zimne; rodzaj szyby P-4, 
antywłamaniowa, bezpieczna , zwykła itp. klamka czy pochwyt, ilość zamków, 
samozamykacz tak lub nie., )

Odpowiedź 6 
Aluminium ciepłe, szyba zwykła, klamka, 2 zamki, bez samozamykacza.

Pytanie 7
Bramy z ościeżnicą pełną stalową ( jaki sposób otwierania- uchylne, 
segmentowe, z drzwiami przejściowymi, ocieplone czy nie).

Odpowiedź 7
Brama na zawiasach, ocieplana, otwierana bez drzwi.

Pytanie 8
Zwracamy się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania.
Ze względu na wielkość zadania ,złożoność oraz rozproszenie na różne miejsca jego wykonania ,uważamy że okres  ok. 2 miesiące od podpisania umowy to zbyt mało czasu na jego realizację .

Odpowiedź 8

Nie ma możliwości zmiany terminu wykonania inwestycji. Gmina Ożarów podpisała w roku 2007 umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów”, którego rozliczenie  i zakończenie i przewidziane jest na 30.04.2011

Pytanie 9 
Z uwagi na wielkość zadania oraz możliwość rozgraniczenia poszczególnych elementów (odrębne budynki) zwracamy się z  zapytaniem o możliwość odbiorów częściowych
 i częściowego fakturowania


Odpowiedź 9    
Dopuszcza się złożenie faktury za każdy obiekt osobno (tj. 7 faktur) po zakończeniu robót na danym obiekcie i dokonaniu odbioru tych robót.
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