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Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie budynków 
socjalnych przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy (dz. nr 8/59 AM13). 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) odpowiada na pytania  
dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. postępowania. 
 
 

Pytanie nr 1 
Stolarka okienna - proszę o podanie koloru. Biały (PW punkt 4.1.e) czy jasny brąz RAL 8001 (PW punkt 
4.2.e)? 
Odpowiedź nr  1 
Zamawiający informuje, iż Pkt 4.1.e dotyczy wnętrz , pkt 4.2.e dotyczy drzwi na elewacji. 
 
Pytanie nr 2 
Parapety - proszę o podanie koloru. Biały (PW punkt 4.1.e) czy ciemny brąz RAL 8007 (PW punkt 
4.2.f)? 
Odpowiedź nr  2 
Zamawiający informuje, iż należy postąpić analogicznie jak w odpowiedzi nr 1 (dot. drzwi) 
 
Pytanie nr 3 
Drzwi wewnętrzne - fornir drewniany czy okleina drewnopodobna? 
Odpowiedź nr  3 
Zamawiający informuje, iż należy w przypadku drzwi wewnętrznych uwzględnić okleina 
drewnopodobna. 
 
Pytanie nr 4 
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - podano "stalowa w kolorze drewna". Stalowa oznacza malowana, 
czyli rozumiem, że dobieramy kolor RAL? 
Odpowiedź nr  4 
Zamawiający informuje, iż Ościeżnica drzwi wewnętrznych powinna być malowana proszkowo 
fabrycznie w kolorze zbliżonym do skrzydła drzwiowego – przylgowa. 
 
Pytanie nr 5 
Konstrukcja daszków nad wejściami - stalowa (PW punkt 4.2.k) czy aluminiowa (Przedmiar)? 
Odpowiedź nr  5 
Konstrukcja daszków stalowa ocynkowana lub aluminiowa. 
 
Pytanie nr 6 
Rynny - PCV 120 fi90 w kolorze popielatym (PW punkt 4.2.l) czy fi80 z blachy ocynkowanej (Przedmiar 
- Rynna dachowa poz. 82)? 
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Odpowiedź nr  6 
Zamawiający informuje, iż rynny i rury spustowe maja być w kolorze popielatym PCV 
 
Pytanie nr 7 
Odwodnienie daszków nad wejściami - kolor rur spustowych/rynienki - ma być pomalowana zgodnie 
z wzornikiem RAL? Kolor 7044 nie jest standartowym kolorem w tego typu produktach. 
Odpowiedź nr  7 
Należy zastosować dostępną paletę kolorów producenta – decyzja na etapie budowy. 
 
Pytanie nr 8 
Wyposażenie łazienki - kabina prysznicowa rozsuwana (PW punkt 4.1.h) czy zasłona prysznicowa 
(Przedmiar)? 
Odpowiedź nr  8 
Zamawiający informuje, iż w kabinach prysznicowych należy zastosować drzwi rozsuwane. 
 
Pytanie nr 9 
Wyposażenie łazienki - deszczownica chromowana - oznacza baterię ze słuchawką prysznicową czy 
deszczownicę? 
Odpowiedź nr  9 
Zamawiający informuje, iż  deszczownica ma być razem ze słuchawką. 
 
Pytanie nr 10 
Tynki wewnętrzne - w dokumentacji tynki cementowo-wapienne różnych kategorii.  
Proszę o ujednolicenie. 
Odpowiedź nr  10 
Zamawiający informuje, iż tynki pod glazurą II kat. pod gładz III kat.- pozostaje zgodnie z opisem. 
 
Pytanie nr 11 
Tynki wewnętrzne - proszę o zgodę na zastąpienie tynku cementowo-wapiennego tynkiem 
cementowo-gipsowym, który jest obecnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym. 
Odpowiedź nr  1 
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie tykiem gipsowym tynków cem-wap.. 
 
Pytanie nr 12 
Wykończenie ścian - czy ściany mają być wykończone gładzią? W opisie Projektu wykonawczego nie 
ma takiego zapisu, jest w opisach warstw na rysunkach (przekrojach). 
Odpowiedź nr  12 
Tak ściany mają być wykończone gładzią lub zastosować tynk cementowo – gipsowy. 
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Pytanie nr 13 
Proszę o potwierdzenie warstw dachu. Na styropapie ma być położona dodatkowa papa PV60? 

 
 
Odpowiedź nr  13 
Można zrezygnować z papy PV60 jeżeli dostawca systemu krycia nie przewiduje tej warstwy. 
 
Pytanie nr 14 
Obróbki blacharskie - w jakim kolorze i materiale mają być wykonane? PW poz. 2.23 - blacha gładka 
w kolorze grafitowym. Rysunek (przekrój) - blacha ocynkowana gr. 0,75mm 
Odpowiedź nr  14 
Zamawiający informuje, iż obróbki blacha ocynkowana- powlekana- gładka. 
 
Pytanie nr 15 
Co Projektant rozumie przez zapis "zwieńczenie ścian pod otworami okiennymi - 1 x papa asfaltowa 
na lepiku lub folia izolacyjna"? 
Odpowiedź nr  15 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, iż można nie wykonywać izolacji z papy 
podokiennej. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Inwestor przewiduje możliwość wykonania schodów jako elementy prefabrykowane z betonu 
architektonicznego?  
Odpowiedź nr  16 
Schody należy wykonać zgodnie z projektem (nie dopuszcza się prefabrykacji) 
 
Pytanie nr 17 
Drzwi zewnętrzne - czy obowiązującym kolorem jest kolor RAL 8001 (PB  poz. 7.2.d)? Czy możliwe 
będzie zamontowanie drzwi w okleinie drewnopodobnej? 
Odpowiedź nr  17 
Drzwi zewnętrzne RAL 8001 wykończenie blacha stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki. 
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Pytanie nr 18 
W jakiej formie ma być wykonana wentylacja w budynku? 
Projekt wykonawczy zakłada kanały murowane: 
 

 
Projekt instalacyjny: 

 
Czy to oznacza, że wentylacja jest grawitacyjna, ale w łazience mamy dodatkowo wentylator,  
a w kuchni możliwość podłączenia okapu, czy coś więcej? Czy wentylatory w łazience pracują w trybie 
ciągłym? 

Odpowiedź nr  18 

Zamawiający informuje, iż oznaczenie w.m to lokalne wentylatorki wspomagające wentylację 
sanitariatów oraz okap z wyciągiem elektrycznym. 

Oznaczenie w.g to wentylacja grawitacyjna poprzez murowanie kanałów z kształtek ceramicznych + 
izolacja 3cm wełna +6cm obmurowania cegłą pełną lub bloczkiem PGS. Powyżej połaci dachowej 
przejście na kominki PCV na podstawie(zgodnie z opisem arch. projektu wykonawczego) 
 
Pytanie nr 19 
Czy montujemy w budynkach okapy? 
Projekt Wykonawczy: 

 
 
Odpowiedź nr  19 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.4.1.h opis arch. PW okapy należy doliczyć do wyceny. 
 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego. 


