
Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

Byczyna, dnia 2011-06-06 
Wp II.271.11.4.2011 
 
 
 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty 
budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej  
w Polanowicach 
 
Numer ogłoszenia:  
149959 - 2011 
 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję, iŜ w dniu 2 czerwca 
2011 r. do Zamawiającego wpłynęło faksem pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Treść pytania (w oryginalnym brzmieniu) i odpowiedzi Zamawiającego znajdują się poniŜej. 
 
Pytanie: 
 
„Proszę o wyjaśnienie czy w zakres prac objętych zmówieniem naleŜy uwzględnić zgodnie z pkt 3, 
ppkt 3.5 SIWZ – roboty w zakresie instalacji elektrycznych, jeśli tak to prosimy o załączenie 
przedmiaru dotyczącego ww prac.” 
 
Odpowiedź na pytanie:  
 
Przez roboty w zakresie instalacji elektrycznych naleŜy rozumieć instalację odgromową. 
 
Pytanie: 
 
„W związku z w/w przetargiem prosimy uprzejmie o podanie kolorystyki wymienianej stolarki 
okiennej i drzwiowej poniewaŜ nie ma takich danych w dokumentacji technicznej. Prosimy takŜe  
o informację czy wymieniane drzwi zewnętrzne mają być pełne (tak wynika z zestawienia stolarki) 
czy przeszklone (jak wynika z przedmiaru robót). Jeśli przewidywane są przeszklenia to prosimy  
o nowe zestawienie stolarki drzwiowej z pokazaniem ich wyglądu. Brak powyŜszych danych 
uniemoŜliwia terminowe sporządzenie oferty przetargowej. W związku z tym zwracamy się  
o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych.” 
 
Odpowiedź na pytanie:  
 

1. wymieniana stolarka okienna – kolor biały. 
2. wymieniana stolarka drzwiowa – kolor brązowy. 
3. wymieniane drzwi zewnętrzne mają być pełne tak jak wynika z zestawienia stolarki. 
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Pytanie: 
 
„W związku z w/w przetargiem prosimy uprzejmie o wyjaśnienia: 

1. przedmiar na roboty budowlane nie zawiera demontaŜ i montaŜ 12 szt okien O9/0, które wg 
zestawienia stolarki podgalają wymianie – czy naleŜy je uwzględnić w wycenie? 

2. przedmiar na roboty budowlane zawiera demontaŜ i montaŜ tylko 7 szt. okien O7/0 a w 
zestawieniu stolarki przewidziano do wymiany 11 szt. - prosimy o potwierdzenie, Ŝe 
wymienić naleŜy 7 szt. 

3. w przedmiarze ujęto 5 szt. drzwi o wymiarach 1,63x2,64m natomiast w zestawieniu stolarki 
występują tylko 3 szt. - jaką ilość naleŜy uwzględnić w wycenie?” 

 
Odpowiedź na pytanie:  
 

1. nie - 12 sztuk okien O9/0 nie naleŜy uwzględniać w wycenie. 
2. tak – naleŜy uwzględnić demontaŜ i montaŜ tylko 7 szt. okien O7/0. 
3. w wycenie naleŜy uwzględnić 3 szt. drzwi o wymiarach 1,63x2,64 m. 

. 
 
Pytanie: 
 
„Projekt oraz przedmiar – nie przewiduje montaŜu głowic termostatycznych – wg ilości grzejników 
powinno być 133 szt. Proszę o wyjaśnienie czy do uwzględnionych grzejników naleŜy zastosować: 
poza zaworami termostatycznymi równieŜ głowice termostatyczne.” 
 
Odpowiedź na pytanie:  
 
NaleŜy zamontować 133 szt. głowic termostatycznych. 
 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 

W związku z faktem, Ŝe udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. Wszelkie 
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


