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       Uczestnicy postepowania  

      o zamówienie publiczne 

       wszyscy 

 

Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na Wykonanie docieplenia budynku 

mieszczącego społeczną szkołę  podstawową i  przedszkole w Woli Roźwienickiej 

 

 W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do postepowania o zamówienie publiczne na 

Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę  podstawową i  przedszkole 

w Woli Roźwienickiej Zamawiający wyjaśnia: 

 

1. Dot. poz. 1.3 przedmiaru – okna z PCV szt. 5. 

Proszę podać  kolor stolarki okiennej 

Odp.  Stolarka okienna w kolorze białym. 

 

2. Proszę podać czy należy  przewidzi  montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie z jakiego materiału mają 

być wykonane parapety. 

 

Odp. Parapety nie wchodzą w zakres zamówienia. Istniejące parapety należy 

zdemontować i zamontować ponownie. 

 

3. Dot. poz. 1.7 przedmiaru  - ocieplenie  ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 

cm. Proszę podać współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambdę styropianu.\ 

 

Odp. Lambda zastosowanego  styropianu to λD– 0,032 [W/mK] 

4. Dot. poz. 1.14., 1.15 przedmiaru – tynki cienkowarstwowe i malowanie ściany 

budynku. Proszę podać  rodzaj tynku, zcy ma to być  tynk akrylowy, silikonowy lub 



silikatowy oraz fakturę tynku (np. kornik, baranek)  grubość tynku oraz  kolor 

elewacji. 

Odp. Zmianie uległ przedmiar robót. Został dołączony do poprzedniego 

wyjaśnienia. 

 

5. W przedmiarze nie ujęto rusztowań zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

robót. 

Odp. Jak powyżej 

 

6. W przedmiarze brak pozycji na  wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki. Proszę o 

uzupełnienie  przedmiaru robót. 

Odp.  Roboty te nie podlegają zamówieniu. 

7. Proszę podać czy należy przewidzieć wymianę rur spustowych, czy tylko przewidzieć  

demontaż i montaż rur spustowych. 

Odp. Należy przewidzieć  demontaż i montaż rur spustowych. 

8. Proszę podać czy należy w związku z planowanym remontem przewidzieć wykonanie 

nowej instalacji odgromowej czy demontaż i montaż starej instalacji odgromowej. 

Odp. Należy przewidzieć demontaż i montaż starej instalacji odgromowej 

 

Inne wyjaśnienia w piśmie i załącznikach do wyjaśnienia z dnia 30.03.2020 znak 

RG.271.PROG.6.2020. 
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