
 
Walce, dnia 16.11.2020 r. 

ZP.271.3.12.2020 

WYKONAWCY 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”.  

    

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania przesłane drogą 
elektroniczną w dniu 13 listopada 2020r.:  
 

Treść pytania i odpowiedź: 

 

Pytanie 1 

W opisie technicznym podano, że daszek nad wejściem poz. 1 jest do wymiany na szklany.  

W przedmiarze takiej pozycji nie ma. Czy ww. daszek ma być wymieniony. 

Odpowiedź: Tak, ma być wymieniony zgodnie z informacją zawartą w opisie.  

 

Pytanie 2  

W opisie technicznym pkt. 3.2.5.f. podano, że daszek nad wyjściem z sali widowiskowej jest 

do wymiany na szklany. W przedmiarze takiej pozycji nie ma. Czy ww. daszek ma być 

wymieniony. 

Odpowiedź: Tak, ma być wymieniony zgodnie z informacją zawartą w opisie. 

 

Pytanie 3  

W rysunku elewacji północno-wschodniej podano, że nad wejściem do piwnicy pod salą 

widowiskową zamontować zadaszenie. W przedmiarze takiej pozycji nie ma. Czy ww. daszek 

ma być zamontowany. 

Odpowiedź: Tak, ma być zamontowany zgodnie z informacją zawartą w opisie. 

 

Pytanie 4  

Na rzucie pomieszczeń wejściowych do remontu podano informację że drzwi do pom. 5 należy 

wymienić, a drzwi do pom. 7 zamurować. W przedmiarze takich pozycji nie ma. Czy ww. roboty 

maja być wykonane. 

Odpowiedź: Ww. roboty należy wykonać zgodnie z podaną informacją. Zostały one ujęte w 

przedmiarze, w części remont pomieszczeń.  

 

Pytanie 5  

Prosimy o opublikowanie rzutu strychu lub opis pokazujący zakres robót na strychu. 

Odpowiedź: Opis zadania znajduje się w opisie technicznym pod numerem 3.2.10, a zakres 

prac w przedmiarze w rozdziale 2.- docieplanie stropu poddasza w robotach 

termomodernizacyjnych od pozycji 26 do 32.  

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169


Pytanie 6  

Prosimy o opublikowanie zestawienia stolarki okiennej cz.4, zawierającego okna i naświetla 

O23÷O28 przewidziane do zabudowy m.in. na poddaszu i strychu. 

Odpowiedź: Zestawienie stolarki okiennej (cz. 4) zostało uzupełnione.  

 

Pytanie 7  

Proszę o podanie oczekiwanych parametrów nawiewników powietrza przewidzianych do 

zabudowy w oknach nowych i pozostawionych istniejących. 

Odpowiedź: Parametry muszą spełniać określone kryteria zgodnie z obowiązującymi 

przepisami określonymi w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  

 

Pytanie 8  

Przedmiar zawiera znacznie zaniżony obmiar robót ziemnych w zakresie ocieplenia 

fundamentów. Raczej niemożliwe jest wykonanie robót w wykopie szerokości 60 cm.,  

o ścianach pionowych, gdzie ma być zabudowana izolacja, styropian grub. 15 cm i folia 

kubełkowa – pozostanie przestrzeń robocza szer. ok. 40 cm. 

Odpowiedź: Roboty ziemne związane z ociepleniem fundamentów zostały ujęte w dwóch 

działach przedmiaru.  W części roboty wokół budynku (dział 2, poz. 20) oraz  w części  roboty 

termomodernizacyjne (dział 8.1.1., poz. 105).  

 
 
 

Wójt Gminy Walce  

      Marek Śmiech  


