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Informacja dla Wykonawców nr 2 
 

 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:   

„Remont garaży za budynkiem C-2”, znak: AG.I.272.1.6.2012. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami 

udziela odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: 

Poz. 41  

Montaż marek stalowych o wymiarach 110*110*10m dla montażu ościeży stalowych mocowanych  

do ściany przy użyciu kotew wklejanych lub rozprężnych   szt. 66 

Podane wymiary merek są prawidłowe ? 

Odpowiedź: 

Wymiary marek 110x110x10 mm. 

 

Pytanie 2: 

Poz. 46 

Wypełnienie przestrzeni nad bramami maskownicą (wypełnienie z blendy ocieplonej jak bramy)  

w kolorze bramy, łącznie z elementami mocującymi (kątowniki, wkręty itp) 

Proszę o sprecyzowanie pojęcia „wypełnienie z blendy ocieplonej jak bramy” w kolorze bramy. 

Odpowiedź: 

Wypełnienie przestrzeni nad bramami maskownicą - ocynkowane ogniowo segmenty stalowe  

o grubości 42 mm, wypełnione pianką poliuretanową bez freonu, od strony zewnętrznej  

w strukturze woodgrain, przetłoczenia poziome, w kolorze brąz RAL 8026, od wewnątrz  

w strukturze stucco (segmentami do wypełnienia bramy). 

 



Pytanie 3: 

Poz. 47 

Montaż bram garażowych segmentowych ocieplanych z napędem. Bramy – bramy zapewnia 

zamawiający. Montaż bram należy przeprowadzić pod nadzorem producenta bram. W pozycji należy 

uwzględnić zakup konstrukcji montażu bramy. 

Proszę sprecyzować co dokładnie zapewnia zamawiający (kompletną bramę, czy tylko jakieś jej 

elementy jeśli tak to jakie) 

Napęd ma być elektryczny ,czy mechaniczny? Jeśli elektryczny to kto ma go zakupić ? 

Proszę o podanie nazwy producenta bram w celu skalkulowania kosztów nadzoru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada kompletne bramy segmentowe garażowe firmy HÖRMANN typu LPU40  

z napędem elektrycznym ProMatic z szyną K dostarczonych przez firmę P.H.U. „DARMAR” Sp. J. 

Dariusz Skalski & Marek Wojtyniak, 25-900 Kielce, Domaszowice 174 F.  

Wykonawca dostarcza konstrukcje ościeży stalowych z profili zamkniętych ujętych w pozycjach 41, 42, 

43, 44, 45 kosztorysowych. 


