Toruń, dnia 27 lutego 2019r.
ZAMAWIAJĄCY:
Urbitor Spółka z o.o.
ul. B. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń
tel. (56) 669 43 01 fax (56) 660 48 20
e-mail: sekretariat@urbitor.pl

Wyjaśnienie Nr 1 treści zapytania ofertowego
Dotyczy: Postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie i dostarczenie wraz z montażem 12 sztuk drzwi
Zamawiający informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Poniżej Zamawiający podaje treść zapytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie nr 1
W zestawieniu stolarki podane są wymiary w świetle przejścia 90x205 cm. Jest to wymiar
nietypowy, typowy to drzwi 90x200 w świetle przejścia.
Odpowiedź: Wysokość otworu drzwiowego w świetle ościeżnic powinna wynosić 2,00 m,
w specyfikacji drzwi nastąpiła omyłka
Pytanie nr 2
W zestawieniu stolarki wpisany jest kolor dąb grafitowy. Nie znam Producenta drzwi, który ma
okleiną o takiej nazwie w swojej ofercie. Zresztą nawet jakby była okleina z taką nazwą, to i tak nie
mamy pewności czy chodzi dokładnie o to wybarwienie. Dąb grafitowy to raczej okleina płyt
meblowych .
Odpowiedź: Jeżeli dąb grafitowy nie jest dostępny, można zastosować dowolny dąb w jasnym
odcieniu

Pytanie nr 3
W zestawieniu wpisana jest ościeżnica stalowa, ale nie ma uszczegółowienia czy ma to być
ościeżnica kątowa czy ościeżnica regulowana. Ma to istotny wpływ na estetykę wyrobu i
cenę.
Odpowiedź: Ościeżnica stalowa powinna być zwykła kątowa, nieregulowana
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Pytanie nr 4
W zestawieniu wpisany jest kolor ościeżnicy RAL 9006 - jest to nietypowy kolor, możliwy do
wykonania na ościeżnicach stalowych ale z długim terminem realizacji.
Odpowiedź: Jeżeli kolor RAL 9006 nie jest dostępny, można zastosować kolor dostosowany
( przypisany) do okleiny drzwi.

Pytanie nr 5
W zestawieniu rozrysowane są drzwi, która mają dwa poziome paski na płaszczyźnie
skrzydła. Takich drzwi również nie mamy w standardowej ofercie. Możliwe są do wykonania,
lecz w długim terminie realizacji.
Odpowiedź: Paski na drzwiach są sugestią kompozycyjną, sugeruje się drzwi posiadające
ozdobne listewki lub min. listewkę aluminiową w dowolnym układzie

Niniejsze

wyjaśnienie

udostępniono

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

http://bip.urbitor.pl/

Wojciech Świtalski
Prezes Zarządu
Urbitor Sp. z o

2

