
 

 

 

Kluczbork.  05.07.2021 r. 
 

 

 
 

 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego 

 w Kluczborku – Słoneczne Błonia” 
 
Zapytanie oferenta: 

 
Odp.: Wykonywanie balkonów prefabrykowanych jest możliwe, ale przy zachowania takich 

samych rzędnych balkonów –  dających taki sam widok grubości elementów na elewacji oraz po 

przedstawieniu obliczeń i projektu konstrukcji zamiennej. 

 
Odp.: Stropy typu „ filigran” są możliwe do zastosowania (od parteru w górę) przy  zachowania 

takich samych rzędnych i grubości warstw, dających niezmienny widok na elewacji oraz po 

przedstawieniu obliczeń i projektu konstrukcji zamiennej.  

 
 

 



 

Odp.: Izolacje części piwnicznej należy policzyć zgodnie z projektem.  W projekcie jest 

uwzględniony drenaż opaskowy. 

 
Odp.: Proszę uwzględnić „chudy” beton na całej powierzchni budynku. 

 
Odp.: Odprowadzenie wody należy uwzględnić na etapie wykonania wykopu/fundamentów. 

Wszystkie uzgodnienia i koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. 

 
Odp.: Tak do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone lub szczegółowe. 

 
Odp.: Bramy należy policzyć o współczynniku U=1,3. Można drzwi zastąpić awaryjnym otwieraniem od 

zewnątrz i wewnątrz. W pozycji kosztorysowej należy jednoznacznie opisać jaką bramę przyjęto (czy z 

drzwiami, czy z systemem awaryjnym). 

 
Odp.: Ściany ażurowe mają być wykonane na tzw. „pełne fugi” bez zabrudzeń zaprawą lub klejem 

i  w takim wypadku ich nie tynkujemy, tylko malujemy.  

 



 

Odp.: W przypadku ścian grubości 24cm zastosowanie pustaka wapienno-pisakowego, czy też 

betonu komórkowego spełnia wymogi akustyczne.    

 
Odp.: W pomieszczeniach technicznych, takich jak hydrofornia proszę uwzględnić zastosowanie 

płytek gresowych. Na korytarzach stosujemy sam beton, posadzka betonowa malowana 

dwukrotnie  farbą chlorokauczukową w kolorze szarym. Zgodnie z projektem. 

 
Odp.: Punkty ładowania elektrycznego samochodów nie są w zakresie przetargu. Proszę 

uwzględnić w rozdzielni głównej możliwość podpięcia punktu ładowania . 

 
Odp.: W zakres zamówienia wchodzi wykończenie w stanie deweloperskim: 

 - wykończenie ścian i sufitów – tynki 3 kategorii; 

 - wykończenie posadzek – posadzki cementowe; 

 - stolarka – okna i drzwi zewnętrzne; 

 - instalacje elektryczne – biały montaż (gniazda, włączniki) bez lamp; 

 - instalacje sanitarne – bez białego montażu. 

Wykończenie wszystkich części wspólnych w pełnym zakresie.  

Pozycje w przedmiarze wykraczające poza zakres objęty przetargiem proszę pozostawić jako „0”. 

 
Odp.: W ofercie należy uwzględnić rolety zewnętrzne – w załączniku zestawienie stolarki rysunek 

PW-A-14. 

 
Odp.: Nie uwzględniamy gruntowania ani gładzi gipsowej. Wykonany tynk gipsowy należy 

wykonać w sposób zgodny ze specyfikacją 

 
Odp.: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść zgodnie z SIWZ, czyli 

najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
  
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i 
będą wiążące przy składaniu ofert.  


