
IOŚ.271.1.2.2014                                                                         Nowy Żmigród  11.03.2014 r.
 Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014         Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; “ Poprawa dostępności do kultury w Gminie 

Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, 
dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych 
w Brzezowej i Grabaninie"            W dniu  05.03.2014 r.  do Zamawiającego   wpłynęły zapytania  do  w/w przetargu o treści następującej :
Dotyczy: przetarg na „REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZEZOWEJ”

Pytanie 1 

Poz. 1,7 – do w/w pozycji zamiast wyceny indywidualnej proponuję przyjąć nakłady 

wg ORGB 202/411/1/1

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie zmienia podstawy obliczenia pozycji. Wykonawca daną pozycję 

może skalkulować w dowolny wybrany przez siebie sposób np. na podstawie znanych 

mu katalogów nakładów rzeczowych, doświadczenia w wykonawstwie itp.

Pytanie 2

Rozdział 2 – prosimy załączyć rysunki zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz 

z  ich  wyglądem,  parametrami  i  kolorystyką.  Prosimy również  określić  czy  drzwi 

wewnętrzne mają być malowane czy też w okleinie.

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie posiada rysunków stolarki okiennej i drzwiowej. 

Stolarka okienna ma być wykonana z profili pięciokomorowych szkolona pakietem 

dwuszybowym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K.

Stolarka okienna ma być w kolorze białym, natomiast drzwi zewnętrzne w kolorze 

brązowym – odcień podobny do drzwi wcześniej zamontowanych.



Kolorystyka  skrzydeł  drzwiowych zostanie  ustalona na etapie  realizacji  budowy w 

zależności od kolorystyki pomieszczeń (np. dąb, orzech lub inne podobne). Skrzydła 

drzwiowe w okleinie fabrycznie wykończone.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Opis elementu Wymiar [cm] Ilość 
[szt.]

1 Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych 
kształtowników aluminiowych, klamka, dwa zamki, 
przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 
0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy

149*210 – wymiar 
zewnętrzny

(minimalna 
szerokość 1 skrzydła 

w świetle 90 cm)

1

2 Okno z kształtek szklanych luksferów 61*56 1

3 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 61*56 1

4 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

150*56 3

5 Okno z kształtek szklanych luksferów 125*171 3

6 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

150*100 1

7 Okno z kształtek szklanych luksferów 61*89 1

8 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 61*89 1

9 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

150*149 3

10 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 85*145 1

11 Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych 
kształtowników aluminiowych, nadświetle, antaba, 
samozamykacz, dwa zamki, przeszklone w górnej 
części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z 
aluminium - kolor brązowy

178*254 – wymiar 
zewnętrzny

(minimalna 
szerokość 1 skrzydła 

w świetle 90 cm)

1

12 Okno z kształtek szklanych luksferów 120*144 3

13 Okno aluminiowe dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane – okno oddymiające z 
przystosowaniem do montażu automatycznego 
oddymiania

150*100 1



13 Okno z kształtek szklanych luksferów 59*93 1

14 Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane 59*93 1

15 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

149*145 2

16 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

148*149 2

17 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

150*100 1

18 Okno PCV trzyskrzydłowe – podział kwater 
równomierny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane, w środku część stała

226*145 2

19 Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater 
symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie 
uchylno- rozwierane

140*145 3

20 Drzwi balkonowe z PCV jednoskrzydłowe uchylno 
rozwierane

90*200 3

21 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na 
budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa

90 5

22 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana 
kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór 
drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z 
inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru 
kolorystyki wnętrza pomieszczeń

90*200 – szerokość 
światła

5

23 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, w okleinie jak drzwi 
pozostałe montowane EI30

90*200 2

24 Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników 
aluminiowych, nadświetle, antaba, samozamykacz, 
jeden zamek, przeszklone w górnej części, w dolnej 
części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor 
brązowy

180*250 – wymiar 
zewnętrzny

(minimalna 
szerokość 1 skrzydła 

w świetle 90 cm)

1

25 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
oszklone szybą, fabrycznie wykończone - płyta pełna 
kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, 
nawietrzaki - wzór drewnopodobny, kolorystyka do 
uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w 

70*200 4



zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń

26 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana 
kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór 
drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z 
inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru 
kolorystyki wnętrza pomieszczeń

80*200 1

27 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana 
kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór 
drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z 
inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru 
kolorystyki wnętrza pomieszczeń

90*200 1

Pytanie 3 

Poz.  2,17  i  2,18  –  prosimy  podać  z  jakiego  materiału  mają  być  wykonane 

podokienniki.

Odpowiedź 3 

Podokienniki mają być z aglomarmuru o gr. 2 cm.

Pytanie 4

Poz. 3,6 – w/w pozycji zamiast wyceny indywidualnej proponuję przyjąć nakłady wg 

KNR 23/2612/3

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie zmienia podstawy obliczenia pozycji. Wykonawca daną pozycję 

może skalkulować w dowolny wybrany przez siebie sposób np. na podstawie znanych 

mu katalogów nakładów rzeczowych, doświadczenia w wykonawstwie itp.

Pytanie 5

Poz. 3,7 – w/w pozycji zamiast wyceny indywidualnej proponuję przyjąć nakłady wg 

KNR 23/2612/8

Odpowiedź  5

Zamawiający nie zmienia podstawy obliczenia pozycji. Wykonawca daną pozycję może 

skalkulować w dowolny wybrany przez siebie sposób np. na podstawie znanych mu 

katalogów nakładów rzeczowych, doświadczenia w wykonawstwie itp.



Pytanie 6

Poz.  3,11  i  3,12  –  w/w pozycji  zamiast  wyceny indywidualnej  proponuję  przyjąć 

nakłady wg KNR 23/931/1

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia podstawy obliczenia pozycji. Wykonawca daną pozycję 

może skalkulować w dowolny wybrany przez siebie sposób np. na podstawie znanych 

mu katalogów nakładów rzeczowych, doświadczenia w wykonawstwie itp.

Pytanie 7

Poz.  3,13  3,14  –w/w  pozycji  zamiast  wyceny  indywidualnej  proponuję  przyjąć 

nakłady  wg  KNR  23/932/1.  Proszę  również  podać  grupę  kolorystyczną  tynku 

silikatowego. 

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia podstawy obliczenia pozycji. Wykonawca daną pozycję 

może skalkulować w dowolny wybrany przez siebie sposób np. na podstawie znanych 

mu katalogów nakładów rzeczowych, doświadczenia w wykonawstwie itp.

Ściany – tynk cienkowarstwowy silikatowy o gr. ziarna 1,5 mm (grupa kolorystyczna I 
– ok. 70% powierzchni, II – ok. 30% powierzchni).

Pytanie 8

Poz. 3,16 – prosimy podać grupę kolorystyczną żywicznego.

Odpowiedź  8

Cokół – tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny o gr. ziarna 2,0 mm 
(kolorystyka w odcieniach grafitu).

Pytanie 9

Poz. 4,4 – prosimy podać grubość styropianu twardego.

Odpowiedź 9

Styropian grubości 10 cm.

Pytanie 10

Dział 3 – Do robót elewacyjnych Inwestor nie określił nakładów na rusztowania, nie zliczył 



elewacji wraz z cokołem, nie dokonał również potrąceń za otwory okienne i drzwiowe oraz 

nie policzył rusztowania przy robotach dachowych. Prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź 10

Wykonawca sam na podstawie własnego doświadczenia musi skalkulować potrzebną 

ilość rusztowania, niezbędną do prawidłowego i pełnego wykonania zadania. 

Zamawiający nie uwzględnił rusztowania przy robotach dachowych z uwagi, iż nie 

posiada wiedzy w jakiej kolejności Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane 

np. jednocześnie mogą być wykonywane prace dachowe oraz elewacyjne. Wykonawca 

musi ująć koszty rusztowania w danej pozycji niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania robót dachowych.

Pytanie 11

Poz. 6,2 – prosimy o podanie wymiarów włazu na strych.

Odpowiedź 11

Właz o wymiarach 60x60 cm. 

Pytanie 12

Dział  7  –  prosimy  o  odpowiedź  czy  wyposażenie  kuchni  i  sanitariatów  jest 

zamontowane, gdyż brak jest pozycji demontażu i ponownego montażu urządzeń oraz 

czego dotyczy czyszczenie z osadu rdzy.

Odpowiedź 12

Wyposażenie kuchni oraz sanitariatów jest zamontowane. Czyszczenie dotyczy 

urządzeń sanitarnych tj. (miski, pisuary, umywalki, basen)

Pytanie 13

Dział 8 – z uwagi, iż katalogi KNR INSTAL jest katalogiem branżowym prosimy o 

podanie  kompletnych  norm jednostkowych  poszczególnych  pozycji  w  ujęciu  na  1 

jednostkę.

Odpowiedź 13

W załączeniu przedstawiamy kalkulację szczegółową cen jednostkowych dla katalogu 

KNR INSTAL.



Pytanie 14

Poz.  8,8  –  prosimy określić  typ  kotła  –  czy jest  to  kocioł  atmosferyczny czy też 

kondensacyjny,  stojący  czy  wiszący,  z  sterownikiem  pogodowym  i  sterownikiem 

wewnętrznym  oraz  podać  długość  komina  i  określić  czy  w  kominie  ma  być 

zainstalowany wkład czy ma być to komin izolowany.

Odpowiedź 14

Należy przyjąć kocioł wiszący kondensacyjny 2 funkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania o mocy 30 kW. Wraz z kotłem należy zamontować wewnętrzny sterownik 

temperatury. Długość komina wynosi ok. 10 m. W kominie należy zamontować wkład 

powietrzno spalinowy odpowiedni do przyjętego rodzaju kotła.

Pytanie 15

Poz. 8,18 i 8,19 – prosimy określić czy zastosowanie grzejników są z podłączeniem C 

czy też V oraz podać ich długość i wysokość lub moc i parametry.

Odpowiedź 15

Należy zastosować grzejniki z podłączeniem typu V o podanych wymiarach:

dwupłytowe: 600/1200 – 2szt., 600/800 – 2szt., 600/1000 - 1szt.

jednopłytowe: 600/800 – 2 szt.

Pytanie 16

Kosztorys  w  całości  nie  przewiduje  usunięcia  i  wywozu  gruzu  z  terenu  budowy. 

Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź 16

Wykonawca w kosztach ogólnych musi ująć w wycenie uporządkowanie placu 

budowy, usuniecie i wywóz gruzu z terenu budowy oraz utylizację materiałów 

z demontażu nienadających się do użytku. 


