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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
„REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH” 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do 
Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
W związku z inwestycją „Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego wraz  
z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach” proszę o uzupełnienie dokumentacji o niŜej 
brakujące elementy: 
 

1. Opisy techniczne poszczególnych branŜy: elektrycznej i sanitarnej. 
 
Odp.: Projekt techniczny remontu budynku socjalnego Polanowicach zawiera jedynie branŜę  
budowlaną.. Mieszkania socjalne to mieszkania o najniŜszym standardzie. Prace branŜy 
elektryczno-sanitarnej wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną. Wycenę naleŜy wykonać 
zgodnie z przedmiarem robót. 
 

2. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej – dokumentacja projektowa rysunkowa wraz ze 
schematami otwierania i uchylania okien. 
 
Odp.: Wykaz stolarki jest na ostatniej stronie projektu budowlanego. Okna dwudzielne  
po połowie z PCV uchylanie i otwieranie typowe jak dla tego typu okien. 
 

3. Poz. 7 przedmiaru robót mówi o drzwiach zewnętrznych w ilości 63,2 m2, proszę jasno określić 
jakie drzwi i ościeŜnice naleŜy wstawić w lokalach mieszkalnych (tj. wejściowe oraz wewnętrzne 
lokalowe). 
 
Odp.: Dopuszcza się stosowanie ościeŜnic drzwiowych metalowych tak dla wewnętrznych        
jak i dla zewnętrznych drzwi. 
 

4. Poz. 16 i 17 przedmiaru robót: proszę jasno określić jakich farb naleŜy uŜyć do robót malarskich 
poniewaŜ w/w poz. mówią o farbach klejowych i wapiennych, których juŜ od dawna nie stosuje 
się w takich inwestycjach. 
 
Odp.: Dopuszcza się stosowanie farb emulsyjnych.  

 
 



5. Instalacji sanitarnej: wod-kan, c.o. – dokumentacja projektowa rysunkowa z przebiegiem tras 
ułoŜenia w/w instalacji, montaŜem grzejników itd. poniewaŜ ma to duŜe znaczenie w wyliczeniu 
robocizny.  
 
Odp.: Projekt techniczny remontu budynku socjalnego Polanowicach zawiera jedynie branŜę  
budowlaną.. Mieszkania socjalne to mieszkania o najniŜszym standardzie. Prace branŜy 
sanitarnej wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną. Wycenę naleŜy wykonać zgodnie  
z przedmiarem robót. 
 

6. Jakiego rodzaju piece naleŜy zamontować w lokalach mieszkalnych? Proszę podać 
przykładowego producenta, moc pieca, schemat montaŜu. 
 
Odp.: Przenośne kuchnie węglowe z podkową o mocy 10KV.  

 

7. W dokumentacji brakuje usytuowania kominów, wentylacji itd. Czy kominy w poz. 28 
przedmiaru robót moŜna zastąpić kominami systemowymi np. IBF? 
 
Odp.: Dopuszcza się stosowanie kominów systemowych IBF.  

 
 

8. Poz. 32 przedmiaru robót określa pełny system wykonania ocieplenia tj: masa klejowa, 
styropian, siatka z włókna, wyprawa elewacyjna, więc dlaczego w poz. 33 i 35 dublowane są 
roboty w tych samych ilościach? Proszę określić z jakich obliczeń kosztorysantowi wyszedł 
obmiar 586,22 m2 oraz jaki rodzaj tynku wycenić do wykonania wyprawy elewacyjnej 
(mineralny, akrylowy, sylikatowy)? 
 
Odp.:  Poz. 33 zawiera dodatkowa warstwę styropianu gr 5cm. Poz. 34 zawiera dodatkowo 
kołki. Poz. 35 zawiera dodatkowo siatkę.  

9. Poz. 68 przedmiaru robót w ogóle jest nie do przyjęcia. Proszę podać jakiego rodzaju materiały 
oraz ilości naleŜy wyliczyć w pozycji. 
 
Odp.: Nie naleŜy brać pod uwagę poz. 38.Projekt techniczny remontu budynku socjalnego nie 
zawiera branŜy elektrycznej instalacje elektryczne naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną, zakładając minimalne wyposaŜenie w materiały elektryczne mieszkań socjalnych 

 
Aszch/ 


