
 
 
 
 
 
  

 

 

GOK.261.01.2022 

Włoszakowice, dnia 24 maja 2022r. 

 

I N F O R M A C J A  
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 

„Remont budynku sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach” 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: 

ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Blachodachówka – jaki kolor? Proszę podać pełną specyfikację. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 2: 

Orynnowanie – jaki materiał: PCV, blacha powlekana (jaki kolor?), tytan-cynk, ocynk? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tytan-cynk gr. 0,6 mm lub powlekana – kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji 

zadania.  

 

Pytanie nr 3: 

Drzwi zewnętrzne (poz. 65 kosztorysu) 

- drzwi wejściowe schody 1,57x2,36 

- drzwi wejściowe podjazd 1,80x2,50 

Jaki podział? Pełne/przeszklone? Jaki materiał? Jaka kolorystyka? Proszę podać pełne parametry. 

Proszę udostępnić zestawienie stolarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Drewniane, pełne, drewno, kolor – brązowy ciemny. Brak zestawienia stolarki.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 4: 

Drzwi do sali głównej (poz. 66) – 1,54x2,34 

Jaki podział? Pełne/przeszklone? Jaki materiał? Jaka kolorystyka? Proszę podać pełne parametry. 

Proszę udostępnić zestawienie stolarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Białe, plastikowe, przeszklone. Brak zestawienia stolarki.  

 

Pytanie nr 5: 

Drzwi (poz. 67, 68, 70, 71, 72) – 

Pełne/przeszklone? Jakie wypełnienie? Jaka kolorystyka? Proszę podać pełne parametry. 

Proszę udostępnić zestawienie stolarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania. Brak zestawienia stolarki.  

 

Pytanie nr 6: 

Drzwi balkonowe z PCV (poz. 74) – 1,00x2,10 

Pełne/przeszklone? Jaka kolorystyka? Proszę podać pełne parametry. 

Proszę udostępnić zestawienie stolarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania. Brak zestawienia stolarki.  

 

Pytanie nr 7: 

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane PCV – 21,825 m2 

Jakie podziały? Jaka kolorystyka? Proszę podać pełne parametry. 

Proszę udostępnić zestawienie stolarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania. Brak zestawienia stolarki.  

 

Pytanie nr 8: 

Boazerie – lakierowanie dwukrotne (poz. 112) – tylko lakierowane bez szlifowania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ze zmatowieniem powierzchni pod szlifowanie. 

 

Pytanie nr 9: 

Demontaż oprawek zwykłych ściennych (poz. 97, 115) – Czy ponowny montaż starych oprawek też? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tylko demontaż. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 10: 

Demontaż karnisza (poz. 98, 116, 138, 152, 164, 173) – Czy ponowny montaż starych karniszy też? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Tylko demontaż. 

 

Pytanie nr 11: 

Lakierowanie schodów drewnianych (poz.124) – Jakim lakierem, proszę podać parametry? Czy 

szlifowanie też? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Ze zmatowieniem powierzchni pod szlifowaniem, lakier do wyboru przez Zamawiającego na etapie 

realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 12: 

Rozeta z XPS (poz. 126) – Proszę o podanie pełnego opisu wraz z rysunkiem. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Brak opisu i rysunku.  

 

Pytanie nr 13: 

Wymiana uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących drobnych elementów tj. kratki wentylacyjne, 

gniazdka, włączniki itp. (poz. 137, 151, 163, 172, 181, 192) – Ile sztuk? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 14: 

Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (poz. 162) – brak jakichkolwiek danych. Brak 

możliwości policzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Brak możliwości policzenia. 

 

Pytanie nr 15: 

Granit gr. 5 cm (poz. 197, 198, 207, 208, 216, 217, 221, 225, 226, 229) – jaki kolor? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 16: 

Granit gr. 3 cm (poz. 199, 209, 218, 227) – jaki kolor? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 17: 

Granit gr. 4 cm (poz. 200, 210, 219, 228) – jaki kolor? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 18: 

Balustrada kuta stalowa malowana proszkowo (poz. 201, 211, 220) – Proszę o udostępnienie rysunku/ 

szkicu. Jaki kolor? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Brak rysunku i szkicu. Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 19: 

Demontaż różnych elementów elewacji tj. lampy, tablice itp. (poz. 236) – 1 kpl – Ile elementów? Czy 

ponowny montaż? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tylko demontaż. 

 

Pytanie nr 20: 

Tynk na elewację – jaki kolor? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 21: 

Zakup i montaż gzymsów ze styroduru (poz. 245) - Proszę o podanie pełnego opisu wraz z rysunkiem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Brak rysunku i szkicu. Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 22: 

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściem dla pieszych o konstrukcji drewnianej (poz. 248) 

– Proszę o udostępnienie rysunku wraz z opisem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Brak rysunku i szkicu. Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

        /-/ Barbara Dąbkowska 



 

 

 


