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Popielów, 13.01.2021r. 

Otrzymują Wykonawcy  

którzy pobrali SIWZ 

treść niniejszego pisma  

zamieszczono na stronie bip.popielow.pl 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.01.2021 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, dla 

zadania pn. 

„Budowa budynku edukacji rybackiej” 

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Zwracam się z prośbą o podanie jaka ma być stolarka zewnętrzna i wewnętrzna - 

aluminiowa/PCV/płytowa. Proszę o informację, czy stolarka ma mieć jakieś dodatkowe 

wyposażenie typu kratki wentylacyjne, okienka, samozamykacze itp. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że stolarka zewnętrzna drzwiowa i okienna powinna być 

wykonana jako aluminiowa (aluminium ciepłe) lub PCV (profile wzmocnione). Natomiast 

stolarka wewnętrzna (drzwi do sanitariatów) w technologii lekkiej zabudowy 

systemowej z płyt laminatowych lub innych równoważnych odpornych na wilgoć.  

Pytanie nr 2: 

Proszę o potwierdzenie, że pokrycie dachu składa się z papy zgrzewalej zgodnie z rysunkiem. 

W opisie technicznym jest mowa o dachówce. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że warstwą izolacyjną i pokrywczą dachu jest papa zgrzewalna 

z posypka. 

        

http://www.bip.popielow.pl/


Pytanie nr 3: 

Przedmiar pozycja 59 - zwracam się z prośbą o podanie jakie wyposażenie wchodzi w zakres 

tego punktu. Na rysunkach jedynie zaznaczono umywalki itp., co zostało ujęte w przedmiarze 

w innych punktach. 

Odpowiedź nr 3: 

Należy wycenić elementy wyposażenia: 

 kosz na śmieci wewnętrzny – 6 szt. 

 kosz na śmieci zewnętrzny – 1 szt. 

 pojemnik – zawieszka na papier toaletowy – 5 szt. 

 dozownik mydła – 7 szt. 

 dozownik mydła zewnętrzny – 2 szt. 

 suszarka do rąk elektryczna – 4 szt. 

 szczotka WC naścienna – 5 szt. 

Pytanie nr 4: 

Proszę o potwierdzenie, że prysznic będzie składał się z odpływu liniowego na posadzce 

żywicznej. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający potwierdza, prysznic będzie składał się z odpływu liniowego na posadzce 

żywicznej. 

Pytanie nr 5: 

Proszę o informację, czy przebieralnie i natryski, o których mowa w opisie na rysunku PT7 

oraz w opisie technicznym wchodzą w zakres zadania, ponieważ nie zostały wrysowane 

(przedmiar pozycje 24-25). 

Odpowiedź nr 5: 

Pozycji przedmiaru nr 24 i 25 nie należy wyceniać. Przebieralnie zewnętrzne nie będą 

realizowane w trakcie wykonywania robót dla przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 6: 

Proszę o informację, czy styropian na dachu ma mieć grubość 20 cm czy 25 cm. 

Odpowiedź nr 6: 

Należy przyjąć styropian (płyty + kliny) w miejscu najwyższym gr. 25 cm, najniższym 

20 cm. 

Pytanie nr 7: 

Proszę o informację ile należy wykonać m2 kostki brukowej. N rysunku Z1 podane jest, że 

83,96 m2, a w przedmiarze 48,69 m2 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający wyjaśnia, że poprawną jest wartość: 48,69 m2. 

Pytanie nr 8: 

Proszę o informację, w którym miejscu będą układane płytki 20x25 cm (przedmiar 49). 



Odpowiedź nr 8: 

Pozycji przedmiaru nr 49 nie należy wyceniać. Okładzina nie będzie realizowana. 

Pytanie nr 9: 

Proszę o informację, w jaki sposób będzie zamykana kabina prysznicowa - kotara/drzwi. Jeśli 

drzwi, to jakie? 

Odpowiedź nr 9: 

Do wyceny należy przyjąć drzwi systemowe w technologii lekkiej zabudowy systemowej 

z płyt laminatowych lub innych równoważnych odpornych na wilgoć. 

Pytanie nr 10: 

Przedmiar pozycja 67 - proszę o informację, czy na zewnątrz również należy poprowadzić 

podejścia dopływowe. Jeśli tak, to w jakim miejscu i ile sztuk. 

Odpowiedź nr 10: 

Pozycji przedmiaru nr 67 nie należy wyceniać. Podejścia nie będą realizowane. 

Pytanie nr 11: 

Proszę o informację, czy w pomieszczeniu 1/5 występuje urządzenie sanitarne. Jeśli tak, to 

jakie. 

Odpowiedź nr 11: 

W pomieszczeniu 1/5 należy przewidzieć brodzik porządkowy 40x40 cm z zaworem 

czerpalnym (woda zimna i ciepła) 

Pytanie nr 12: 

Proszę o informację, czy w pomieszczeniu 1/2 również montujemy oprawę. Aktualnie na 

rysunku jest 12 opraw wewnętrznych. 

Odpowiedź nr 12: 

W pomieszczeniu 1/2 należy również przewidzieć oprawę wewnętrzną. 

Pytanie nr 13: 

Proszę o potwierdzenie, że montujemy 7 opraw zewnętrznych. 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający informuje, że przewidziane jest do zamontowania 7 opraw zewnętrznych. 

Pytanie nr 14: 

Proszę o informację, czy instalacja odgromowa wchodzi w zakres w zadania. W opisie branży 

elektrycznej jest o niej mowa, natomiast na rysunku PT5 jest napisane, że nie jest wymagana. 

Odpowiedź nr 14: 

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres zadania. 

Pytanie nr 15: 

Ze względu, że rysunek z branży elektrycznej jest mało czytelny, to proszę o potwierdzenie, 

że mamy zamontować 8 gniazd podwójnych, 6 wyłączników dwubiegunowych, 7 czujek 

ruchu, 0 łączników schodowych, 1 dzwonek (proszę o podanie lokalizacji dzwonka). 



Odpowiedź nr 15: 

Należy zamontować 8 gniazd podwójnych, 6 wyłączników dwubiegunowych, 7 czujek 

ruchu, 0 łączników schodowych, 1 dzwonek. Dzwonek należy zamontować w pom. 1/2 

z sygnalizatorem dźwięku na ścianie frontowej (przy wejściu do pom. 1/5 i 1/6). 

Pytanie nr 16: 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie elementy wyszczególnione w zestawieniu na ostatniej 

stronie opisu branży sanitarnej wchodzą w zakres zadania. 

Odpowiedź nr 16: 

Wszystkie elementy wyszczególnione w zestawieniu na ostatniej stronie opisu branży 

sanitarnej wchodzą w zakres zadania. 

Pytanie nr 17: 

Proszę o informację, czy płotek śniegowy wchodzi w zakres zadania, ponieważ na rysunku 

PT5 jest napisane, że „zaleca się zastosować”, czyli nie wynika jasno, że mamy go 

zastosować. 

Odpowiedź nr 17: 

Należy zamontować płotek przeciwśniegowy na dachu od strony pomieszczeń 1/1/, 1/2, 

1/3. 

Zatwierdzam: 

Dyrektor 

/-/ Magdalena Julia Gleń 
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