
 

Nr sprawy: IKOŚ. 271.2.2022 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

Pleśna 24 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 

Prosimy o udostępnienie rzutu dachu z lokalizacją: wentylatorów dachowych, jednostek 

zewnętrznych klimatyzatorów, wyrzutni i czerpni dachowych. 

Wyjaśnienie: Ostateczna lokalizacja urządzeń zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie 

inwestycji. Proszę przyjąć lokalizację urządzeń na dachu proszę uwzględnić montaż podstaw pod 

jednostki.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o uzupełnienie rysunków o: tłumiki i wentylatory łazienkowe, lub podanie dokładnej 

ilości. 

Wyjaśnienie:  

Ilość tłumików została wskazana w dokumentacji projektowej tj. 4 szt. (Nawiew, wywiew, 

czerpnia i wyrzutnia). 

Zaprojektowano dwa wentylatory łazienkowe w łazience 3.04 oraz 3.03. Wentylację 

pozostałych pomieszczeń łazienkowych zaprojektowano z zastosowanie wentylatora 

dachowego. 

 

Pytanie 3 

Czy okap kuchenny jest zamontowany czy doliczyć nowy? 

 

Wyjaśnienie: Okap nowy został uzupełniony w skorygowanym przedmiarze.  

 

Pytanie 4 

Klapy ppoż są tylko na przejściach między piętrami ? jeśli są ja akieś inne strefy ppo  proszę 

o zaznaczenie ich na rysunku. 

Wyjaśnienie: Tylko między piętrami. 

Pytanie 5 

W przedmiarze branży sanitarnej w rozdziale dotyczącym Wentylacji trzy krotnie pojawiają 

sie pozycje związane z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej . Według projektu 

występuje tylkojdnaa central wentylacyjna prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie. 

Wyjaśnienie: Zostały skorygowane w przedmiarze. 

 



 
 

Pytanie 6 

W załączonej dokumentacji brak rysunków związanych z wykonaniem sufitów tj : 

• Rys. nr S1 RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 

• Rys. nr S2 RZUT PARTERU skala 1:100 

• Rys. nr S3 RZUT PIĘTRA skala 1:100 

• Rys. nr S4 RZUT PODDASZA skala 1:100 prosimy o ich uzupełnienie. 

Wyjaśnienie: Rysunki S1 – S4 są zamieszczone. 

Pytanie 7 

W przedmiarze uwzględniono jedyni wykonanie sufitów : Sufity i skosy poddasza oraz sufit 

napinany . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie wykonania pozostałych sufitów w 

budynku. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 8 

W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonania dostawy lady recepcyjnej . Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 9 

Prosimy o udostępnienie przekrojów z opisem poszczególnych warstw przegród budowlanych. 

Wyjaśnienie: W załączeniu uzupełniona dokumentacja. 

Pytanie 10 

Czy w związku z rozliczeniem ryczałtowym Wykonawca może dowolnie modyfikować 

przedmiary robót. 

Wyjaśnienie: Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia Zamawiający dopuszcza modyfikacje 

przedmiarów. 

Pytanie 11 

W związku z rozliczeniem ryczałtowym czy załączenie kosztorysów do oferty jest potrzebne. 

Wyjaśnienie: Tak. 

 

Pytanie 12 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 18.02.2020 tj odpowiedzi na pytanie numer 2 . Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru w zakresie odświeżenia / odmalowania elewacji budynku wraz z 

podaniem technologii wykonania . W opisie do projektu brak jakikolwiek informacji w tym 

zakresie 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 13 

Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła dla dociepelnia skosów poddasza wełną 

grubości 15 cm – 496,965 m2 brak informacji w dokumentacji projektowej 

Wyjaśnienie: Współczynnik przenikania  0,18. 

Pytanie 14 

Prosimy o określenie technologii montażu ciemnoszarych paneli akustycznych z wełny 

mineralnej 

120 x 60 x 10 cm w pomieszczeniu Sali widowiskowej. 

Wyjaśnienie: Na podkonstrukcji aluminiowej. 

Pytanie 15 

W przedmiarach brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu poręczy dla niepełnosprawnych 

prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 

Wyjaśnienie: Zostały uzupełnione w skorygowanym przedmiarze. 



 
Pytanie 16 

Prosimy o podanie większej ilości parametrów projektowanej platformy pionowej w 

pomieszczeniu sali widowiskowej w celu prawidłowej wyceny. 

Wyjaśnienie: Parametry podnośnika w załączniku. 
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Otrzymują: 

 

1. BIP 

2. Strona internetowaZamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  


