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 W związku z otrzymanymi  pytaniami  do prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego p n: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego bl. II”  udzielono 

odpowiedzi. 

 

Pytanie Oferenta Odpowiedź Zamawiającego 

Prosimy  o podanie wsp. Ƴ styropianu, który 
pozwoli na uzyskanie  projektowanego 
współczynnika  przenikania ciepła ściany. 

Informacja jest zawarta  w SIWZ w części II . 
II. Zakres robót dla całego zamierzenia w pkt 
2  ppkt 2   docieplenia budynku. 

Brak w przedmiarze nakładów na wywóz i 
utylizację gruzu z rozbiórki oraz starych okien z 
wymiany. Czy wykonawca ma ująć te nakłady w 
cenie? 

Wykonanie tych czynności zamawiający 
określił trzema zapisami. 

1. W przedmiarze  w pozycji 49 i 50.  
2. SIWZ  str. 5  ppkt 2.3 , 2) w 

rozwinięciu . 
3. Załącznik Nr 8 do SIWZ  wzór umowy  

§ 4 pkt 3 ppkt 3). 
Powyższa czynność jest związana z 
zakończeniem zamówienia. 

Prosimy o sprecyzowanie poz. 8 przedmiaru  
( drzwi klepkowe aluminiowe) 

W wyniku błędu pisarskiego skreśla się słowa 
klepkowe. 

Prosimy o podanie jakich robót dotyczy poz. 6 i 7 
przedmiaru w przypadku gdy poz. 8 przedmiaru 
dotyczy montażu drzwi aluminiowych. 

Wspomniane pozycje dotyczą zakupu i 
montażu. 

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 9 przedmiaru 
obejmuje roboty opisane w pkt 10.2 projektu 
budowlanego ( likwidacja ubytków i 
nierówności). 

Jest to uzupełnienie tynków wewnętrznych 
na  ścianach wewnętrznych po wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
doprowadzenie ścian do stanu 
poprzedniego. 

Prosimy o potwierdzenie, że rynny dachowe i 
rury spustowe są wykonane z blachy 
ocynkowanej i podanie średnicy rynny 
przypadku gdy rura spustowa ma średnicę 15 
cm. 

Przedmiar w części doboru materiałów dotyczy 
kosztorysu inwestorskiego. 
Oferent może, za proponować rynny z blach 
powlekanej. 
Średnice rur spustowych są podane zgodnie ze 
stanem istniejącym ma to ścisłe powiązanie z 
koszami odbioru wody opadowej.  
( Zamawiający mile widzi lustrację przedmiotu 
zamówienia). 



 
Prosimy o odpowiedź co oznacza pokrycie 
hydroizolacyjne dachu po remoncie ( poz. 11.2 
projektu budowlanego) i w której pozycji 
przedmiaru jest uwzględnione.  

Jest to opis sytuacji istniejącej, w przedmiarze 
nie ma sugestii  wykonania tej czynności i 
dlatego nie określono pozycji. 

Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej 
na opasce wokół budynku. 

Kolor kostki betonowej musi być zbliżony do 
kolorystyki elewacji budynku i nawiązywać do 
kostki istniejącej.  
( Zamawiający mile widzi lustrację przedmiotu 
zamówienia). 
 

Brak w przedmiarze nakładów na montaż taśmy 
uszczelniającej pod parapetami.  
Czy wykonawca ma ująć te nakłady w cenie? 

Montaż okien należy wykonać zgodnie z 
technologią montażu okien  określoną przez 
producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i 
dobrym wykonawstwem. 

Prosimy o zamieszczenie na stronie www 
kolorystyki elewacji. 

Rysunki z kolorystyką elewacji zamieszczono na 
stronie zamawiającego. 

 

 

z poważaniem 
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