
  

 

ZP.271.232.2021                                                                                    Brzeźnica, 7.10.2021r. 

 

                                          

                                       Wykonawcy 

                                                                           biorący udział w postępowaniu 
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Tłuczani.” 

   

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając 

na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz .U. z 2021 

r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi: 

 

PYTANIA 5 

1. Proszę o wyjaśnienie czy okna mają być wykonanie z aluminium czy z PCV, gdyż w 

projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 1 Okna mają być wykonanie z aluminium zgodnie z opisem w przedmiarze robót 

budowlanych rozdz. 10 poz. 125 do poz. 134 

2. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D2 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 2 Drzwi D2 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 135 

3. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D3 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 3 Drzwi D3 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 136 

4. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D4 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 4 Drzwi D4 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 137 

5. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D5 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 5 Drzwi D5 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 138 

6. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D6 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 6 Drzwi D6 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 139 

7. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D7 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 7 Drzwi D7 należy wycenić jako drewniane zgodnie z opisem w przedmiarze robót 

budowlanych poz. 151 i poz. 152 

8. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D11 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 8 Drzwi D11 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 140 

 

9. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D12 należy wycenić jako aluminiowe czy 



  
PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 9 Drzwi D12 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 141 

 

10. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D14 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 10 Drzwi D14 należy wycenić jako stalowe przeciwpożarowe zgodnie z opisem w 

przedmiarze robót budowlanych poz. 142 

 

11. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D15 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 11 Drzwi D15 należy wycenić jako aluminiowe zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 143 

 

12. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone jako D16 należy wycenić jako aluminiowe czy 

PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 12 Drzwi D16 należy wycenić jako drewniane zgodnie z opisem w przedmiarze 

robót budowlanych poz. 151 i poz. 152 

 

13. Proszę o wyjaśnienie czy w oknach należy zamontować napowietrzaki okienne. Jeśli tak 

to proszę o wskazanie w których oknach należy zamontować napowietrzaki wraz z 

podaniem podstawowych parametrów. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w 

zadania. 

Ad. 13 Wg projektu wentylacji mechanicznej w oknach nie należy montować 

napowietrzaków okiennych, natomiast należy zamontować nawiewniki w drzwiach 

D5, D7-2szt., D8, D9, D12, D16. Należy uwzględnić wartość nawiewników tj. 7 szt. w/w 

drzwiach. 

 

14. W przedmiarze instalacji elektrycznej w pozycji 116 podano wentylatorki wyciągowe w 

ilości 5 szt.. Jednakże w przedmiarze robót sanitarnych w pozycji 1.4.1.29 także podano 

wentylatory łazienkowe w ilości 5 szt.  Według projektu wentylatorów łazienkowych jest 

tylko 5 sztuk. W związku ze zdublowaniem wentylatorów (przedmiar inst. elektrycznych 

5 sztuk oraz przedmiar inst. sanitarnych 5 szt.) proszę o usuniecie pozycji 116 przedmiaru 

instalacji elektrycznych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 14  Z uwagi na umieszczenie w/w pozycji w przedmiarze robót sanitarnych, 

usunięto wskazaną pozycję w przedmiarze robót elektrycznych. Tym samym uległa 

zmianie liczba porządkowa pozycji w przedmiarze robót elektrycznych. 

 

15.  W przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji 91 podano centralkę ALPA P17/XSEP. 

Jednakże ta sama centralka oznaczoną jako ALPA P/17 jest pozycji 1.3.2.3 przedmiaru 

robót instalacji sanitarnych. W projekcie występuje tylko jedna centralka systemu 

aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu (ASBIG). W związku z tym proszę o 

usunięcie pozycji 91 w przedmiarze instalacji elektrycznej. Jest to niezbędne w celu 

rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 15 Z uwagi na umieszczenie w/w pozycji w przedmiarze robót sanitarnych, 

usunięto wskazaną pozycję w przedmiarze robót elektrycznych. Tym samym uległa 

zmianie liczba porządkowa pozycji w przedmiarze robót elektrycznych. 

 

16. W przedmiarze robót elektrycznych w pozycji 92 podano detektor gazu w ilości 1 szt. 

Jednakże w przedmiarze robót sanitarnych w pozycji 1.3.2.4 podano czujnik gazu w ilości 

1 szt.. Jednakże według projektu detektor gazu (czujka gazu) jest tylko jeden. Proszę o 

usuniecie pozycji 92 w przedmiarze robót instalacji elektrycznej. Jest to niezbędne w celu 



  
rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 16  Z uwagi na umieszczenie w/w pozycji w przedmiarze robót sanitarnych, 

usunięto wskazaną pozycję w przedmiarze robót elektrycznych. Tym samym uległa 

zmianie liczba porządkowa pozycji w przedmiarze robót elektrycznych. 

 

17. W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w pozycji 93 podano elektrozawór gazu w 

ilości 1 sztuki. Jednakże w przedmiarze instalacji sanitarnych w pozycji 1.3.2.1 podano 

zawór szybkozamykający, który jest elektrozaworem. Według projektu jest tylko jeden 

elektrozawór.  W związku z tym proszę o usunięcie pozycji 93 przedmiaru robót 

elektrycznych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 

Ad. 17 Z uwagi na umieszczenie w/w pozycji w przedmiarze robót sanitarnych, 

usunięto wskazaną pozycję w przedmiarze robót elektrycznych. Tym samym uległa 

zmianie liczba porządkowa pozycji w przedmiarze robót elektrycznych. 

 

 

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Wydłużony termin składania  

ofert nie ulega zmianie. 

 

 


