
Nr sprawy: IKOŚ. 271.2.2022 
 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 
Pleśna 23 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 

Brak w przedmiarach grzejników kanałowych 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 2 

Brak na rysunkach wymiarowania średnic rurociągów instalacji wod-kan, c.o. hydrantowa ( chociaż są 

w przedmiarze jakieś ilości i średnice). 

Wyjaśnienie: Przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem. 

 

Pytanie 3 

Jest zaprojektowana instalacja hydrantowa, w przedmiarze jest średnica Dn 25 ( nie wiem czy przy 

takiej średnicy wyjdzie badanie wydajności hydrantu). Pytanie, czy wg aktualnych przepisów nie 

powinno być zaworu pierwszeństwa. 

Wyjaśnienie: Przyjąć średnicę rur DN50  oraz montaż zaworu pierwszeństwa. Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 4 

Wg projektów wszystkie ( wodne, hydrantowa i c.o.) kończą się w pom. 0,05. Nic nie jest pisane o 

jakichkolwiek przebudowach węzła wodomierzowego, kotłowni itd. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 5 

W karcie doboru centrali wentylacyjnej jest nagrzewnica wodna o mocy 56 kW. Ani projekt, ani 

przedmiar nie obejmuje instalacji ciepła technologicznego. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 6 

Jest zaprojektowana instalacja gazowa kuchni ( pom 0,11), a w przedmiarze płyty indukcyjne i 

piekarniki elektryczne. 

Wyjaśnienie: Nie wyceniać instalacji gazowej.  

 
Pytanie 7 

Instalacja wentylacji: w przedmiarze jak i w opisie technicznym mamy podział na trzy układy: 1. Sala 

wielofunkcyjna, scena oraz wybrane pomieszczenia przyziemia. 



2. Pomieszczenia holu głównego. 3. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na poddaszu. 

I w każdym z tych układów w przedmiarze jest pozycja "dostawa centrali" przez co można 

wnioskować, iż są trzy centrale. Również w opisie technicznym przy każdym z tych układów jest 

powołanie na centralę wentylacyjną. Czy mogą Państwo potwierdzić, że w projekcie występuje tylko 

jedna centrala wentylacyjna dla całego systemu? Pytam ponieważ centrale są urządzeniami o 

zdecydowanie największej wartości cenowej i nie można dopuścić na tym etapie do jej pominięcia w 

kosztorysie, a przedmiar i opis techniczny budzą wątpliwości. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z dokumentacją Projektową na wentylację mechaniczną budynku składają się: 

 system NW1 (dla przedmiotowego systemu, zgodnie z dokumentacją projektową, zaprojektowana 

została centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dostosowana do pracy na zewnątrz. Lokalizacja 

centrali w wydzielonym miejscu. Pod montaż centrali oraz zewnętrzną jednostkę klimatyzacyjną  

do jej obsługi, należy wykonać konstrukcję wsporczą o odpowiedniej nośności). Na kanałach 

dolotowych do centrali zaprojektowano tłumiki akustyczne pozwalające utrzymanie poziomu hałasu 

zgodnie z wymaganiami przepisów. Ilość zaprojektowanych kanałów uwzględnia montaż czerpni  

i wyrzutni zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym m.in. zachowując warunki wskazane  

w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 system Wł1-Wł2 – instalacje wywiewne z pomieszczeń toalet (w zależności od układu /Wł1, Wł2/  

dla przedmiotowego systemu, zgodnie z dokumentacją projektową, zaprojektowano wentylację 

mechaniczną wyciągową: 

o realizowaną poprzez dwubiegowe wentylatory łazienkowe z klapami zwrotnymi o wymaganej 

przepisami wydajności z możliwością okresowego jej zwiększenia. Drugi bieg zwiększający  

jej wydajność załączony będzie włącznikiem światła, a wyłączany z opóźnieniem 30s 

po wyłączeniu światła - konieczność uwzględnienia w ofercie. Zaproponowane w dokumentacji 

wentylatory są z tzw. serii cichej tj. o niskim poziomie  ciśnienia akustycznego, 

o realizowaną poprzez dachowy wentylator z pionowym wyrzutem powietrza z możliwością 

regulacji obrotów uwzględniającą ich prace z zachowaniem wymaganej przepisami wydajności 

powietrza dla wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sterowanie wentylatorem winno 

uwzględniać biegi sterujące jego wydatkiem, zgodnie z założeniami projektowymi, w chwili 

wspólnego lub odrębnego korzystania z pomieszczeń nr 0.08, 0.07, 1.10.  

System OK1 – instalacja okapu w kuchni – Zgodnie z załączoną dokumentacją. Należy zaznaczyć,  

iż wskazany w dokumentacji wymóg co do ilość powietrza  odnosi się do wskazanego 

sprężu.Wyjaśnienia zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z odświeżenie/odmalowanie elewacji części 

istniejącej. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowe o rysunki dla konstrukcji stalowych: 

- obudowy windy i szybu windowego 
- obudowy tarasu 



Na rysunku np. AR-TW-1  jest wyraźny zapis: „konstrukcja stalowa szybu windowego wg. projektu 
konstrukcyjnego”. Przypominamy, że przetarg ten nie jest w formule „zaprojektuj i buduj” a niniejsze 

rysunki są niezbędne do poprawnej wyceny inwestycji. 
Wyjaśnienie: Brakujące rysunki zostaną uzupełnione.  

 

Pytanie 10 

Prosimy o wyjaśnienie również następujących kwestii: 

- klatka schodowa wokół windy ma konstrukcję stalową, w jakim materiałem przewidziano wykończenie 

poszycia schodów 
- jakie przewidziano wsporniki pod stopnie 

- w jaki sposób przewidziano stężenie konstrukcji stalowych (brak rysunków, brak opisów). 
Wyjaśnienie: Stopnie okładane płytkami ceramicznymi, wsporniki konstrukcja stalowa, 

Brakujące rysunki zostaną uzupełnione. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowych. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali dla konstrukcji stalowych. 

Brakujące rysunki zostaną uzupełnione. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków zbrojenia fundamentów wraz z zestawieniem stali. 

Brakujące rysunki zostaną uzupełnione. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki i opisy poszczególnych balustrad: 

- balustrada przy schodach zewnętrznych 
- balustrady klatek schodowych wewnętrznych 

- balustrady zew. Balkonów (jeśli są w zakresie?!) 
- balustrad w pom. 2.05 (przestrzeń dla VIP) 

Wyjaśnienie: Rysunki w załącznikach 

 

Pytanie 15 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z dostawą i montażu wszystkich balustrad. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 16 

Uzupełnione oznaczenie stolarki na rysunkach załączonych dnia 18.02.2022 jest często niepoprawne i 

błędne, np. przyziemie drzwi do pom. 0.03, 0.01 oznaczono jako drzwi D1 mimo tego, że mają na 

rzucie wymiar 90x100, na parterze oznaczono symbolem drzwi zew. D7, gdzie w zestawieniu są to 

drzwi wew. mające zupełnie inne wymiary, itp. Proszę o rzetelne naniesienie symboli stolarki na 

projekt. 

Wyjaśnienie: Uzupełnienia w załącznikach. 

 

Pytanie 17 

Czy należy zdemontować istniejące i wymienić na nowe okna/drzwi znajdujące się w: 



w przyziemiu: 
- między pom. 0.10 a pom, 0.12 (okno o wymiarach 90x90-1 szt) 

- między pom. 0.15 a pom. 0.16 (okno o wymiarach 90x90-2 szt) 
- okno z pom. 0.12 (okno o wymiarach 120x90-1 szt) 

na parterze: 

- drzwi ze sali wielofunkcyjnej na zewnątrz o wymiarach (90+50)/200 
- okna EI 60 150/160 z pom. 1.10 oraz 1.11 

I piętro: 
- okno wewnętrzne znajdujące się w sali wielofunkcyjnej na poziomie I piętra (okno o wymiarach 

300x100-1 szt) 

Wyjaśnienie: Wymienić na nowe.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 18 

Czy w zakresie niniejszej inwestycji należy przewidzieć wymianę okien dachowych oznaczonych w 

zestawieniu stolarki jako O15 i wyłazu dachowego oznaczonego symbolem O16? W opisie technicznym 

brak informacji, iż okna i wyłaz należy wymieniać. Jeśli okna te należy wymieniać prosimy o 

uzupełnienie przedmiarów o niezbędne prace. 

Wyjaśnienie: Wymienić na nowe.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 19 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie przeszklenie szybu windowego pakietami szyb ESG 

VSG na rotulach mocowanych do konstrukcji stalowej szybu zgodnie z informacją na rys.  AR-TW-1 (w 

przedmiarach w poz. 25 d. 1.4 ujęto jedynie fasadę obudowy klatki schodowej, a w poz. 72 d.2.3 

jedynie fasadę zadaszenia tarasu - nie uwzględniając szklenia szybu windowego. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 20 

W przedmiarze w poz. 35. d.1.6. Ujęto jedynie drzwi D8 i D9 z zestawienia stolarki „ST O 01” w 

przedmiarach nie ujęto drzwi D11, D12, D14, D17 – prosimy zatem o uzupełnienie przedmiarów o 

brakujące ilości. 

Wyjaśnienie: Cała stolarka okienna i drzwiowa ma zostać. wymieniona na nową.Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 21 

W przedmiarze w poz. 114.d.3.3 oraz poz. 158 d.6 ujęto jedynie niewielką część drzwi z zestawienia 

stolarki „STO 01”– prosimy zatem o uzupełnienie przedmiarów o brakujące ilości. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 22 

Na nowo udostępnionych rysunkach w pom. 0.10 zamurowujemy inny otwór drzwiowy niż wskazano 

na dotychczas dostępnej dokumentacji. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które otwór drzwiowy 

zamurowujemy, a który pozostawiamy. 

Wyjaśnienie: Właściwe zamurowania w aktualnych załącznikach.  

 

Pytanie 23 

W poz. 82 d.2.5. ujęto jedynie montaż okien O1 i O2 (przy czym w zestawieniu są to okna alu EI a w 



przedmiarze oznaczone jako okna PCV), brak nakładów związanych z wymianą okien: od O4 do O15. 

Prosimy o wyjaśnienia czy okna te są poza zakresem inwestycji czy należy je skalkulować (jeśli tak 

prosimy o uzupełnienie przedmiarów o niezbędne ilości). 

Wyjaśnienie: Okna mają zostać wymienione na okna aluminiowe, kolor RAL 7016.Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 24 

Czy w zakres prac wchodzi również wymiana parapetów wew. i zew.? Jeśli tak prosimy o opis i 

uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. 

Wyjaśnienie: Tak, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wchodzi w zakres 

prac. Parapety mają zostać wykonane z kamienia naturalnego w kolorze szarym, o 

grubości 2 cm.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 25 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o jej dostawę i montaż  rolety zew. w poziomie przyziemia. 

Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dostawę i montaż rolet tekstylnych sterowanych elektrycznie 

jakie mają być zamontowane w oknach między salą wielofunkcyjną 1.05 a pomieszczeniem 1.01.  

Wyjaśnienie: Roleta jest przyjęta w poz. 8.1 przedmiaru wyposażenia. 

 

Pytanie 27 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dostawę i montaż rolet zewnętrznych jakie należy zastosować w 

oknach pom. 2.05. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o utylizację materiałów rozbiórkowych (BDO!!!) 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 29 

Prosimy o uzupełnienie parametrów i wymiarów i lokalizacji dla systemowych wycieraczek 

zewnętrznych, wg opisu dla projektu wykonawczego należy je dostarczyć. 

Wyjaśnienie: Wycieraczka systemowa wewnątrz budynku, przy głównym wejściu - 

wycieraczka aluminiowa z wkładem - ryps. Wycieraczka zagłębiona 1,5 cm od poziomu 

posadzki. Wycieraczka systemowa na zewnątrz budynku przed głównym wejściem 

szczotka-guma. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dostawę i montaż wycieraczek systemowych. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 



Pytanie 31 

Czy dostawa i montaż sufitu w sali wielofunkcyjne oraz na scenie wchodzi w zakres niniejszego 

zadania? Na rys. nr S2 napisano „poza zakresem”. 

Wyjaśnienie: Tak, dostawa i montaż sufitu wchodzi w zakres niniejszego zadania. Sufit 

przedstawiono na rysunku S3. Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 32 

Czy w zakresie należy przewidzieć jedynie dostawę kurtyn czy tez ich montaż? Jeśli prace mają zostać 

wycenione wraz z montażem prosimy o opis sposobu montażu kurtyny. 

Wyjaśnienie: W zakres wchodzi dostawa i montaż kurtyn. Sposób montażu uzależniony 

jest od typu oraz modelu kurtyny, która zostanie określona w etapie wykonawstwa przez 

zamawiającego według potrzeb i preferencji.  

 

Pytanie 33 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o obłożenie schodów wejściowych zewnętrznych okładziną z 

kamienia naturalnego zgodnie z opisem technicznym dla projektu wykonawczego. Czy kamieniem 

mają być obłożone wyłącznie nowoprojektowane schody zewnętrzne czy również i istniejące? 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 34 

Czy lobby w hollu (pufy wokół słupów), wieszaki, napis „logo” wchodzą w zakres dostawy? 

Wyjaśnienie: Lobby, wieszaki wchodzą w zakres dostawy, natomiast logo Centrum 

Kultury w Pleśnej należy zaprojektować według wytycznych inwestora. Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 35 

Czy szyny do wieszania obrazów należy również dostarczyć w ramach niniejszej inwestycji? 

Wyjaśnienie: Tak.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie pętli indukcyjnych na sali wielofunkcyjnej i przy 

recepcji. 

Wyjaśnienie: Nie wchodzi w zakres. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ułożenie masy imitującej beton w pom. wielofunkcyjnym (sala 

nr 1.05) 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 38 

W przedmiarze dla posadzek poddasza przyjęto ilość około 288 m2 (płytek gresowych + wykładziny 

dywanowej) przy czym wg zestawienia powierzchnia 331 m2. Prosimy o zweryfikowanie ilości 

przedmiarowych i wpisanie prawidłowego metrażu. 



Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze.Prawidłowy metraż 

powierzchni podłogi to 331 m2. 

 

Pytanie 39 

W przedmiarze brakuje np. pozycji dotyczących odnowy istniejącej elewacji, czy też drzwi 

aluminiowych, proszę o informację czy możemy dodać pozycję w kosztorysie. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 40 

Proszę o określenie czy kosztorys ofertowy wymagany do złożenia oferty można rozumieć jako tylko 

uzupełnienie tabeli elementów skończonych. Co za tym idzie proszę o zamieszczenie tej tabeli w 

przedmiarze robót budowlanych. 

Wyjaśnienie:  Kosztorys ofertowy należy sporządzić wraz z tabelą elementów scalonych. 

 

Pytanie 41 

Proszę o określenie czy należy samemu modyfikować przedmiary jeśli brakuje pewnych pozycji w 

przedmiarze a są zawarte w projekcie? ( dodawać lub usuwać pozycje) 

Wyjaśnienie:  Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia Zamawiający dopuszcza 

modyfikacje przedmiarów. 

 

Pytanie 42 

Proszę o określenie czy lada recepcyjna jest przedmiotem zamówienia? ( brak w przedmiarach 

informacja zawarta w Wyposażeniu) 

Wyjaśnienie: Tak, lada jest przedmiotem zamówienia.Została uzupełniona w 

skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 43 

Proszę o określenie czy balustrady są przedmiotem zamówienia? ( brak w przedmiarach informacja 
zawarta w Wyposażeniu) 

Wyjaśnienie: Tak, balustrady są przedmiotem zamówienia.Zostały uzupełnione w 

skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 44 

Proszę o określenie czy kabina sanitarna w WC jest przedmiotem zamówienia? ( brak w przedmiarach 
informacja zawarta w Wyposażeniu) 

Wyjaśnienie: Tak, kabina sanitarna w WC jest przedmiotem zamówienia.Została 

uzupełniona w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 45 

Czy wykonanie zabudowy sufitów i skosów z płyt gipsowych wraz z izolacją termiczną na poddaszu 

wchodzi w zakres postępowania? 
 

Wyjaśnienie: Wchodzi w zakres. Jest ujęta w przedmiarach. 

 
Pytanie 46 

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca sam może zmieniać ilości obmiarowe w załączonym przedmiarze 
robót? 

 

Wyjaśnienie:  Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia Zamawiający dopuszcza 



modyfikacje przedmiarów. 

 
Pytanie 47 

Czy galeria jest przedmiotem zamówienia? 
 

Wyjaśnienie: Przedmiotem zamówienia są szyny do wieszania obrazów.Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 48 

Czy wycieraczki wpuszczane są przedmiotem zamówienia? 
Wyjaśnienie: Tak.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 49 
Skoro należy kosztorys zgodnie z przedmiarem to , czy Zamawiający potwierdza ilości zawarte w 

przedmiarze? 

Wyjaśnienie:  Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia Zamawiający dopuszcza 

modyfikacje przedmiarów. 

 

Pytanie 50 

W przedmiarze pozycje dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej nie zawierają wszystkich pozycji z 
zestawienia. Proszę o informacje czy w zakresie przetargu wchodzą wszystkie pozycje z zestawienia czy 

tylko te objęte przedmiarem. 
Wyjaśnienie: Cała stolarka okienna i drzwiowa jest do wymiany na nową.Zostały 

uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 51 
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania sufitu podwieszanego modułowego  60x60cm. 

Proszę  o informację czy prace z tym związane wchodzą w zakres przetargu. 
Wyjaśnienie: Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego wchodzą w zakres 

przetargu.Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 52 

Proszę o informację czy kabina dźwigu ma zostać wykonana ze stali lakierowanej, nierdzewnej czy 

jako ściana szklana. 

Wyjaśnienie: Kabina: 

- boczne (lewa i prawa) i tylna ściany panoramiczne - przeszklone, 

- dopuszcza się narożniki wykonane ze stali nierdzewnej w celu zamontowania poręczy,   

- na ścianie z panelem dyspozycji możliwy podział szkła (szerokość pojedynczego 
przeszklenia nie mniejsza niż 400 mm). 

Aby prawidłowo wykonać szyb windowy konieczny jest szczegółowy projekt wykonawczy i 
warsztatowy. 

Pytanie 53 

Proszę o informację sposobu wykończenia dźwigu osobowego. 

Wyjaśnienie:   

- podłoga przystosowana pod płytki waga do 45 kg/m2   



- drzwi przystankowe i kabinowe panoramiczne z małymi dolnymi  i górnymi wstawkami ze stali 
nierdzewnej tzw. fullglass. 

Pytanie 54 

Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana izolacja termiczna posadzek. Proszę o 

podanie grubości oraz wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ 

Wyjaśnienie: Izolacja termiczna ze styropianu o grubości 5 cm. Współczynnik 

przewodzenia ciepła λ=0,036. 

 
Pytanie 55  

Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana izolacja termiczna fundamentów. Proszę o 

podanie grubości oraz wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. 

Wyjaśnienie: Wycenić zgodnie z projektem 

 

Pytanie 56 

Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana izolacja przeciwwilgociowa. 
Wyjaśnienie: Wycenić zgodnie z projektem 

 

Pytanie 57 

Proszę o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego  zbrojenia ława i stóp fundamentowych pod zabudowę 
tarasu wraz z zestawieniem stali. 

Wyjaśnienie: Brakujące rysunki zostaną uzupełnione.  

 
Pytanie 58 

Proszę o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego ława pod schody zewnętrzne wraz z zestawieniem stali. 

Wyjaśnienie: Brakujące rysunki zostaną uzupełnione.  

 

Pytanie 59 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży instalacji sanitarnych o rysunki, na których 

będą podane średnice rur dla poszczególnych instalacji sanitarnych. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje rysunkami. 

 
Pytanie 60 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży instalacji sanitarnych o rysunki rozwinięć 

poszczególnych instalacji. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje rysunkami.  

 
 

Pytanie 61 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: na rysunku oznaczonym nazwą "W2" wskazano do wykonania 

grzejniki kanałowe na tarasie, przy czym na rysunkach S06 - grzejniki kanałowe nie są uwzględnione. 

Prosimy zatem o jednoznaczną informację czy w zakresie niniejszej inwestycji należy wykonać 

grzejniki kanałowe. 

Wyjaśnienie: W inwestycji należy wykonać grzejniki kanałowe zgodnie z rysunkiem „W2”. 

 
 

Pytanie 62 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dostawę i montaż grzejników kanałowych. 

Wyjaśnienie: Zostały ujęte w skorygowanym przedmiarze. 
 



 
Pytanie 63 

W projekcie nie uwzględniono dodatkowego układu pompowego do grzejników. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Wyjaśnienie: Grzejniki wpiąć do istniejącego układu. 
 

 

Pytanie 64 

W opisie dla branży sanitarnej zapisano: "w salach multimedialnej i ekspozycyjnej przewiduje się 

ogrzewanie podłogowe z regulacją termostatami zamontowanymi na ścianie." Na rysunkach, w 

przedmiarach powyższy zapis nie jest uwzględniony. Prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć 

wykonanie ogrzewania podłogowego w sali wielofunkcyjnej? 

Wyjaśnienie: Ogrzewania podłogowego nie wyceniać. 

 
Pytanie 65 

Czy przewidziano na istniejącej instalacji hydrantowej zawór pierwszeństwa? 

Wyjaśnienie:Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 66 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt wykonawczy systemu kinotechniki, wraz 

ze specyfikacją techniczną urządzeń i okablowania oraz schematami połączeń pomiędzy 
urządzeniami. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 

Pytanie 67 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni symulację akustyczną systemu nagłośnienia kinowego.  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 

Pytanie 68 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni obliczenia dla układu projekcyjnego?  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 

Pytanie 69 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej powierzchni projekcyjnej ekranu kinowego.  

Wyjaśnienie: Dokumentacja zostanie uzupełniona. 

 
Pytanie 70 

Wymienione w przedmiarze kinotechniki urządzenia systemu audio są rozwiązaniami dedykowanymi 

dla rynku rezydencjalnego (kina domowe). Parametry wskazanych urządzeń są znacząco niższe od 

parametrów urządzeń dedykowanych do zastosowań w komercyjnych instalacjach kinowych. Między 

innymi niska czułość zestawów głośnikowych, wymuszająca stosowanie wzmacniaczy audio dużej 

mocy, które zużywają dużo energii elektrycznej, w większości zamienianej na ciepło. Wymusza to 

dodatkowy koszt stosowania klimatyzacji w amplifikatorni, w celu zapewnienia warunków 

środowiskowych pracy urządzeń. Niewłaściwe jest również podawanie mocy maksymalnej zestawów 

głośnikowych w specyfikacji. Zestaw głośnikowy może osiągnąć moc maksymalną przez kilka sekund 

pracy, po przekroczeniu tego czasu następuje uszkodzenie. Wymienione powyżej przykłady nie 

gwarantują bezawaryjnej pracy systemu przez okres jego eksploatacji. Jaki jest wymagany okres 



gwarancji na instalację systemu kinotechniki?  

Wyjaśnienie: Wycenić zgodnie z projektem. Gwarancja zgodnie z warunkami umowy. 
 

Pytanie 71 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń dedykowanych do instalacji nagłośnienia sal 

kinowych?  

Wyjaśnienie:Wycenić zgodnie z projektem 

 

 
Pytanie 72 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt wykonawczy systemu scenografii 

multimedialnej wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń i okablowania, rysunkami z lokalizacją 

urządzeń oraz schematami połączeń pomiędzy urządzeniami.  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 
Pytanie 73 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt wykonawczy systemu sterowania, wraz 

ze specyfikacją techniczną urządzeń i okablowania, rysunkami z lokalizacją urządzeń oraz 
schematami połączeń pomiędzy urządzeniami.  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 
Pytanie 74 

Prosimy o informację czy system sterowania ma sterować rozwijaniem i zwijaniem ekranu kinowego? 

Opis ekranu wskazuje na sterowanie przełącznikiem na kablu zasilającym.  

Wyjaśnienie: Przyjąć zgodnie z opisem. 
 

 

Pytanie 75 

Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia 

scenicznego, które zostały wymienione w przedmiarze.  

Wyjaśnienie: Dokumentacja zostanie uzupełniona.  

 

 
Pytanie 76 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt wykonawczy systemu Digital Signage, wraz ze 

specyfikacją techniczną urządzeń i okablowania, rysunkami z lokalizacją urządzeń oraz schematami 

połączeń pomiędzy urządzeniami.  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 
 

Pytanie 77 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt wykonawczy systemu PA, wraz ze specyfikacją 

urządzeń i okablowania, rysunkami z lokalizacją urządzeń oraz schematami połączeń pomiędzy 

urządzeniami.  

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 

Pytanie 78 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni projekt akustyczny dla sali widowiskowej wraz ze 

wskazaniem parametrów ustrojów akustycznych oraz ich rozmieszczeniem.  



Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje projektem.  

 
 

Pytanie 79 

Po przeprowadzeniu analizy dostępnej dokumentacji projektowej, nasuwają się jeszcze dwie uwagi 

dot. systemu kinowego: 

a) Natężenie światła zastosowanego projektora (model zgodnie z przedmiarem) jest za niskie biorąc 

pod uwagę straty wynikające z podstawy powierzchni projekcyjnej, odległości projektora od ekranu, 

przeszkód w postaci przeszklenia okna projekcyjnego. 

b)  Lokalizacja centralnego zestawu głośnikowego jest niedopuszczalna. Zestaw centralny w 

systemach kinowych jest odpowiedzialny za dystrybucję nawet 70% treści audio. Powinien zostać 

ulokowany minimum na wysokości głowy słuchacza (ok. 1,2m), a najlepiej powyżej. W obecnym 

miejscu, dźwięk transmitowany przez zestaw centralny będzie docierał jedynie do "kolan" słuchaczy w 

pierwszym rzędzie. 

Wyjaśnienie: Przyjąć zgodnie z opisem i projektem. 

 

Pytanie 80 

Czy istniejący parkiet w sali wielofunkcyjnej ma być odmalowany w naturalnym kolorze dębu czy też 

ma być rozjaśniony bejcą? 

Wyjaśnienie: Parkiet odmalować w kolorze naturalnym dębu. 

 
 

Pytanie 81 

W przedmiarze w elemencie 1.3 wskazano, że klatka ma być żelbetowa - na rysunkach wskazano jako 

konstrukcję stalową. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać wykonana klatka 

schodowa?! 

Wyjaśnienie: Klatka schodowa ma zostać wykonana jako konstrukcja stalowa, stopnie 

natomiast żelbetowe, obłożone płytkami. 

 
Pytanie 82 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ilości, rozkroje, projekt dla przeszklenie szybu 

windowego pakietami szyb ESG VSG na rotulach mocowanych do konstrukcji stalowej szybu. 

Wyjaśnienie:Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 83 

W związku z licznymi rozbieżnościami prosimy o odpowiednie przedłużenie terminu składania ofert, 

który umożliwi zapoznanie się i analizę udzielonych odpowiedzi. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Zatwierdził 

/ Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 
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