
 

                                                                                                                    Mielec, dnia 25.04.2016r 

 

ZPM.271.3.2016 

      

 

Uczestnicy postepowania przetargowego  

 

Dotyczy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym                                                          

w Rzędzianowicach ZPM.271.3.2016 

 

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2016 roku: 

 
1.Czy dołem w drzwiach (tzw. kopniak) może być na wysokość 300 mm i 
wykonany z blachy nierdzewnej ? 
  
2.Proszę o sprecyzowanie czy stolarka okienna i drzwiowa ma być wykonana                     
z PCV czy aluminium ? 
  
SUGESTIE: 
Ad 2. Jeżeli chodzi o okna to wykonanie z PCV jest bardziej praktycznym i 
cieplejszym rozwiązaniem niż stolarka aluminiowa, natomiast przy drzwiach 
zewnętrznych   bardziej funkcjonalnym i trwalszym rozwiązaniem będzie stolarka 
aluminiowa (cenowo nie odbiegająca od drzwi wykonanych z PCV) 
  
3. Czy w oknach mają być zastosowane nawiewniki (jeśli tak to jakie) ? 
  
4. Czy w oknach 1800 x 2100 mm mają być zastosowane otwieracze z poziomu 
posadzki ? 
  
5. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane ogrodzenie                                 
( siatka, słupy, podmurówka) ? 
  
6. Jak ma być zabezpieczony materiał przed korozją ? 
  
PROPOZYCJE: 
Ad 5.  
a) Ogrodzenie systemowe firmy Wiśniowski 
- system AW.VA.55 (panel kratowy Vega U86 usytuowany w ramce z 
kształtownika) o wymiarach 2500 x 1200 mm 
- słupy 60 x 60 x 2 mm lub 80 x 80 x 2 mm z daszkami 
- podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o wysokości 200 lub 250 mm 
firmy Joniec 
b) Ogrodzenie systemowe firmy Wiśniowski 



- system Vega 2D (panel kratowy z druta poziomego 2 x 6 mm i pionowego 5 mm) 
o wymiarach 2500 x 1230 mm 
- słupy 40 x 60 x 1,5 mm z daszkami 
- podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o wysokości 200 lub 250 mm 
firmy Joniec 
  
Ad 6. 
Ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy z malowaniem proszkowym 

 

Odpowiedzi: 

Ad.1) Tak 

Ad.2) Stolarka okienna wykonana z PCV, dopuszczamy drzwi zewnętrzne aluminiowe 

Ad.3) Tak, nawiewniki  w ramie okiennej tzw. Higrosterowane 

Ad.4) Tak 

Ad.5) Wycena zgodnie z przedmiarem. Inwestor dopuszcza ogrodzenia systemowe panel 

kratowy z druta (grubości 5 mm, wielkości oczek 50x200 mm, dwa przetłoczenia) o wymiarach 

2500x1200 mm, słupy 80x80x2mm z daszkami, podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o 

wysokości 250mm. 

Ad.6) Ocynk ogniowy z malowaniem proszkowym.  

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica  tel.17 774 56 46 

 

 

         Wójt Gminy Mielec 

               /-/Józef Piątek 

  

 

 


