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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - 

ul. Szpitalna 3 w Proszowicach, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Zapytanie dotyczy przetargu na termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród 

zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach. 

 

1. czy inwestor posiada projekt stolarki okiennej i drzwiowej: wymiary i wymagania 

techniczne. Proszę o podanie wymiarów i wymogów technicznych w/w stolarki. 

2. W przedmiarze robót pozycji nr 1.1.2, 1.16, 1.1.7, 1.1.9 brak obmiarów proszę  

o odniesienie się do tych pozycji 

3. w projekcie technicznym jest mowa o rozebraniu chodników i opaski izolacja fundamentów 

natomiast w przedmiarze robót brak czy będą wykonywane prace w tym zakresie jeśli tak 

proszę o podanie ilości. 

4. w przedmiarze występuje docieplenie dachu granulatem,, w projekcie technicznym jest 

mowa o styropianie EPS 100 proszę o wyjaśnienie. 

5. czy przewidziane są remonty loggi balkonowych (skucie, izolacja, posadzka, płytki) 

6. w projekcie technicznym podany jest tynk mineralny i malowany natomiast w przedmiarze 

jest mowa o tynku akrylowym proszę o sprecyzowanie. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad.1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami i wymaganiami 

technicznymi zostało dołączone do zmiany SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego. 
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Ad.2. W dokonanej przez Zamawiającego zmianie SIWZ, został dołączony przedmiar robót 

po zmianach, z uwzględnieniem obmiarów w podanych pozycjach. 

 

Ad.3. Zakres prac nie obejmuje rozebrania chodników i opaski oraz izolacji fundamentów. 

Zakres robót szczegółowo określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

 

Ad.4. Właściwości wełny – wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROCBLT9, 

grubości 15cm, lub równoważne. 

 

Ad.5. Zamawiający nie przewiduje remontu loggi balkonowych (skucia, izolacji, posadzek, 

płytek). 

 

Ad.6. Zamawiający pozostawia sobie do wyboru technologię wykonania warstwy licowej w 

systemie zaproponowanym przez Wykonawcę, w zależności od wyniku posterowani, jako 

odniesienie do pozycji nr 1.4.1.7. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Grzegorz Cichy 

 


