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Turawa, 09.12.2022r.  
 
 

  WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA NR 1 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:  

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  

przy ul. Opolskiej 39C 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania Wykonawcy: 

1. Dotyczy dwóch zestawień stolarki oraz przedmiaru-  
Prosimy o objaśnienie dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej. Występują różnice w obmiarze i 
ilości między przedmiarem a zestawieniem stolarki/ projektem. Prosimy o doprecyzowanie, których 
pozycji z zestawienia stolarki dotyczą pozycje przedmiaru.  
Czy pozycja 122 z przedmiaru robót dotyczy drzwi DZ1 i DZ?  
Czy pozycja 123 z przedmiaru robót dotyczy okna z zestawienia AT4 o wymiarze 100x175?  
Czy pozycja 545 z przedmiaru robót dotyczy okna z rysunku AT4?  
Czy pozycja 547 z przedmiaru robót dotyczy drzwi DZ3?  
Czy pozycja 549 z przedmiaru robót dotyczy okna z zestawienia o wymiarze 95x175?  
Czy nie uwzględnione w przedmiarze pozycje z zestawienia stolarki nie będą podlegały wycenie i 
wykonaniu? 

 
2. Dotyczy formularza ofertowego-  

Proszę o sprecyzowanie, które pozycje należy ująć w dziale ceny ofertowej za modernizację 
energetyczną? Czy ma być to cena po odjęciu wyłącznie działu 17 dotyczącego windy?  

 
3. Dotyczy przedmiaru dział 5- Termomodernizacja- ściany zewnętrzne poz. 77.  

W przedmiarze robót nie przewidziano docieplenia cokołu styropianem XPS 200 gr.15 cm. Czy 
należy poprawić obmiar w tej pozycji?  

 
4. Dotyczy przedmiaru dział 5- Termomodernizacja- ściany zewnętrzne.  

W przedmiarze robót nie uwzględniono odrębnej pozycji dla kołkowania ścian. Czy należy te prace 
uwzględnić w innej pozycji przedmiaru? Proszę o podanie podstawy (KNR).  
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5. Dotyczy przedmiaru dział 5- Termomodernizacja- ściany zewnętrzne.  
W przedmiarze robót nie uwzględniono odrębnej pozycji dla listwy cokołowej/ startowej. Czy należy 
te prace uwzględnić w innej pozycji przedmiaru? Proszę o podanie podstawy (KNR).  

 
6. Dotyczy przedmiaru dział 6- Termomodernizacja stropów poz. 88.  

Czy uwzględniono pianę poliuretanową 0,025 czy granulat z wełny? Występuję rozbieżność między 
opisem do projektu a przedmiarem.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.1. Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej objęte opracowaniem Modernizacji energetycznej 
budynku Urzędu Gminy Turawa zostały oznaczone graficznie na rzutach poszczególnych kondygnacji 
kolorem fioletowym. Dodatkowy dział w przedmiarze dotyczący między innymi stolarki okiennej i 
drzwiowej obejmuje stolarkę objętą w odrębnym opracowaniu-przebudowa urzędu oznaczone 
kolorem zielonym na rzutach poszczególnych kondygnacji.  
Należy wziąć pod uwagę, że ostateczne wymiary poszczególnych elementów należy sprawdzić przed 
finalnym zamówieniem.  
Ponadto informuje iż: 

Pozycja 122 dotyczy drzwi DZ1 i DZ2-modernizacja 

Pozycja 123 dotyczy okna w głównej klatce schodowej gdzie wysokość hp wynosi 180cm-

modernizacja 

Pozycja 545 dotyczy okna w bocznej klatce schodowej gdzie wysokość hp wynosi 250cm czyli wymiar 

okna winien wynosić 150x175cm-modernizacja 

Pozycja 547 dotyczy drzwi do pom. 0.3 na parterze-przebudowa 

Pozycja 549 dotyczy okna w pom. 0.16 na parterze-przebudowa 

 

Przedmiotowy zakres dotyczy całości modernizacji energetycznej oraz część robót objętych 

przebudową budynku Urzędu Gminy wg. dołączonego przedmiaru.  

Ad.2. Cena ofertowa za modernizację energetyczną powinna obejmować wszystkie roboty po odjęciu prac 
dotyczących przebudowy budynku (etap I) oraz windy, czyli wszystkich pozycji z działu 17. 

 
Ad.3. Roboty te są uwzględnione w pozycji 65. 
 
Ad.4. Montaż kompletny kołków/dybli wykonawca winien przyjąć w swojej wycenie ofertowej wg 

załączonego schematu graficznego oraz w zgodnie z instrukcją w zakresie docieplania metodą lekko 
mokrą. Przykładowa pozycja to KNR 017 2609-04. 

 
Ad.5. Montaż kompletny listwy startowej wykonawca winien przyjąć w swojej wycenie ofertowej w ilości 

wg obmiaru obwodowego budynku -175m. Przykładowa pozycja to 81 przedmiaru. 

 
Ad.6. Przyjęto piane poliuretanową. 
 



 

 

 
Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  

przy ul. Opolskiej 39C” 
 

nr sprawy:  BU.271.1.3.2022.KS 

 
Dodatkowo uzupełnia się przedmiar robót o pozycje stanowiące załącznik do niniejszego wyjaśnienia. 

Powyższe zmiany powinny być wycenione w ofercie. 

 

 

 

WÓJT GMINY TURAWA 

/-/ DOMINIK PIKOS 

 

Załączniki: 

1. Schemat montażu płyt styropianowych 

2. Dodatkowy przedmiar – CCTV 

 

 

 


