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 TYSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY                        

                                                                                        I TURYSTYKI BROWAR OBYWATELSKI    
                                                                                                                                ul. Browarowa 7 
                                                                                                                                    43-100 Tychy 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 17.01.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.01.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela 

poniższych odpowiedzi:  

 

 

Pytanie 1. (17.01.2019) 

Posimy o uzupełnienie projektu o zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. brak zestawień uniemozliwia 

wykonanie żetelnej wyceny.  

 

Odpowiedź 1. (21.01.2019) 

W załączeniu przedstawiamy zestawienie stolarki i rysunki elewacji i stolarki w formatach DWG oraz PDF 

(A-10 – A.13), zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich w zakresie objętym przedmiotowym 

zadaniem.  
Całość stolarki wewnętrznej jak i zewnętrznej należy wykonać na podstawie projektu architektonicznego 

oraz Programu Prac Konserwatorskich. 
UWAGA: 

Zestawienie A13 (pdf) sporządzone jest (tak jak cała dokumentacja) dla obu części obiektu tj. warzelni i 

leżakowni (jedynie warzelnia jest przedmiotem inwestycji, patrz mapka zakresu inwestycji). 

 

 

 

Pytanie 2.  (17.01.2019) 

Brak rysunków rzutu dachów D1, D2, K3,K1 KD1.  

 

Odpowiedź 2. (21.01.2019) 

Rysunki o ww. numeracji nie znajdują się w żadnym spisie rysunków.  

Rysunki od K-01 do K05 znajdują się w dokumentacji konstrukcji. 
Oznaczenia D-1, D-2, K-3,K-1,KD-1 oznaczają obszary konstrukcyjne w projekcie konstrukcyjnym. 
W załączeniu rysunek A6 rzut dachu w formacie DWG i PDF wydany do projektu architektonicznego.  
 

 

 

Pytanie 3. (17.01.2019) 

Posimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wykonania szybu windowego, brak parametrów 

technicznych windy.  

 

Odpowiedź 3. (21.01.2019) 

Należy przyjąć wymianę całej windy o udźwigu do 6 osób wraz z wykonaniem fundamentów oraz szklanej 

obudowy od parteru aż po dach.  

Istniejący szyb windowy do renowacji będzie stanowił jedynie element dekoracyjny.  

Całość zadania należy wykonać zgodnie ze stosownymi normami budowlanymi oraz p.poż. 
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Pytanie 4. (17.01.2019) 

Posimy o uzupełnienie konstrukcji o zestawienie stali.  

 

Odpowiedź 4. (21.01.2019) 

W celu wyceny należy bazować na dostępnym projekcie architektonicznym, konstrukcyjnym oraz 

przedmiarach robót. 

 

 

 

Pytanie 5. (17.01.2019)  

W przedmiarach brak pozycji dotyczących dostawy konstrukcji stalowych oraz blach proszę o wskazanie 

pozycji przedmairowych w jakich należy uwzglednic dostawę konstrukcji stalowej. 

 

Odpowiedź 5. 

Pozycje przedmiarowe dotyczące wykonania konstrukcji stalowych posiadają w opisie profil oraz blachy , 

które należy zastosować i ująć w danej pozycji. Nie dokonywano oddzielnego wyróżnienia pozycji dostaw.  

 

 

 

Pytanie 6. (17.01.2019) 

Czy w zakres zadania wchodzi wykonania nowych balustrad na budynku brak informacji i rysunków w tym 

zakresie? W jakiej pozycji  i w jakiej ilości należy je wycenić? 

 

Odpowiedź 6. (21.01.2019) 

Nie przewiduje się wykonania nowych balustrad wewnętrznych.  

Istniejące balustrady klatki schodowej należy poddać renowacji oraz dostosować je do obecnych norm. 

 

Odtwarzane balkony obiektu zgodnie z dokumentacją architektoniczną i programem prac 

konserwatorskich. 

Po odtworzeniu należy zastosować balustrady stalowe z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej w 

kolorystyce stolarki, zgodnie z stosownymi normami budowlanymi oraz p.poż. 

 

   

 
   

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski  

Tychy, 21.01.2019 

 

 

     


