
 

Nr sprawy: IKOŚ. 271.2.2022 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

Pleśna 18 luty 2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn."Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej" 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Wg. opisu technicznego ślusarkę należy wykonać w kolorze białym, w zestawieniu 

okien i drzwi widnieje kolor RAL 7016, który kolor jest prawidłowy? 

ELEWACJA (opis techniczny) 

Na elewacjach części projektowanej zaplanowano tynki w kolorach naturalnych (odcienie 

bieli), stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa w kolorze białym. Całość utrzymana w 

stonowanej kolorystyce niekontrastującej z otoczeniem i nie powodującej dysharmonii w krajobrazie. 

Zestawienie okien: 

SYMBOL  O1 

SCHEMAT 

 

 

 

 

 
 

 

WYMIAR W 

ŚR. MURU 

S 130 

H 195 

PRZYZIEMIE 0 

PARTER 2 

PIĘTRO 0 

PODDASZE 0 

RAZEM 2 

UWAGI Stolarka aluminiowa 
kolor RAL 7016 

 

Wyjaśnienie: Kolor stolarki okiennej i drzwiowej RAL7016. Rysunki stolarki w załączeniu. 

 

Pytanie 2 

Czy wykonanie/modernizacja elewacji części istniejącej jest w zakresie przetargu? Jeśli tak to w jaki sposób ją 

wykończyć? 

Wyjaśnienie: odświeżenie/odmalowanie elewacji części istniejącej jest w zakresie przetargu.  

 

Pytanie 3 

Z jakiego materiału należy wykonać projektowane ściany wewnętrzne? Wg opisu należy je wykonać na ruszcie 

stalowym z płyt GK, według rysunków jako murowane. 

Wyjaśnienie: Na rysunkach przedstawiono projektowane ściany jednym szrafem, bez rozróżnienia na 

rodzaj materiałów budowlanych. W załączniku rysunki z uzupełnieniem informacji dot. materiałów.  
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Pytanie 4  

Czy Zamawiający posiada szczegóły zagospodarowania terenu, szczegóły wykonania ewentualnych dojść, 

dojazdów do budynku? Czy należy przewidzieć wokół budynku elementy małej architektury bądź ogrodzenie 

docelowe działki?  

Wyjaśnienie: Nie.  

Pytanie 5 

Prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego. 

Wyjaśnienie: Projekt budowlany - Instalacje elektryczne, zamieszczony w dokumentacji przetargowej - 

pozostałe materiały oraz uzupełnienia w załączniku. 

Pytanie 6 

 W opisie technicznym dla projektu wykonawczego pod nazwą" Projekt wykonawczy z 

uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami" (plik w załączniku - żeby jasne 

było, o który opis chodzi) nie uwzględniono opisu dla punktów: 

2.7. Technologia widny 

2.8 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

2.9 Zestawienie stolarki aluminiowej 

2.11 Projekt instalacji AV - Akustyka 

Proszę o niezbędne uzupełnienia  

 

Wyjaśnienie: W załączniku uzupełnienia do pkt. 2.7, 2.8, 2.9, 2.11. 

 

Pytanie 7 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzutów poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem 

symboli stolarki z zestawień. 

 

Wyjaśnienie: uzupełnienia w załączniku. 

 

Pytanie 8 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt (rysunki i opisy) dla instalacji 

specjalistycznych typu: kino, scenografia multimedialna, system sterowania Crestron, system sceniczny, 

system Digital Signage, system PA . 

 

Wyjaśnienie: uzupełnienia w załączniku. 

Zatwierdził 

 

/ Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 
 

Otrzymują: 

 
1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 
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