
P o w i a t   L e g n i c k i  

 

 
O G Ł O S Z E N I E  

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w 

ramach zadania pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu” 

 
RZ.272.1.10.2021 

  

 
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej 

cytowane pytania, które wpłynęły w dniu 7 lipca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

warunków zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 1: W zestawieniu stolarki okiennej (Nr rys. 10) występuje okno dwuskrzydłowe RU+R 
O1 o wym. 120x160 cm o wsp. nie większym niż U=0,9. Według naszej wiedzy nie ma możliwości 
wykonania okna dwuskrzydłowego (przy EI60 wymagana szerokość skrzydła to min. 70 cm). W 
oknie p.poż. nie ma możliwości wykonania skrzydła uchylnego. Przy oknach p.poż. nie bada się 
współczynnika przenikania ciepła. Czy Zamawiający dopuści wykonanie okna jednoskrzydłowego 
EI60, skrzydło rozwierne (bez uchyłu) oraz bez badania wsp. przenikania ciepła? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie okna jednoskrzydłowego 
EI60 z jednym skrzydłem rozwiernym, z możliwie jak najlepszym współczynnikiem 
przenikania ciepła dla całości konstrukcji. 
 
 
Pytanie nr 2: Na rzucie parteru (rys. nr 2) występuje stolarka okienna i drzwiowa oznaczona 
symbolem np. D1. Czy stolarka okienna i drzwiowa nie oznaczona takim symbolem jest do 
wymiany czy nie. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Stolarka przeznaczona do wymiany – oznaczona jest: okienna 
symbolem O, drzwiowa symbolem D, zgodnie z zestawieniem stolarki. 
 
 
Pytanie nr 3: Na rzucie parteru pokazane jest rozmieszczenie urządzeń, które są opisane w tabeli 
pn. LEGENDA TECHNOLOGIA KUCHNI czy te urządzenia są do zakupu i montażu po stronie 
Wykonawcy czy po stronie Zamawiającego. Jeżeli po stronie Wykonawcy to proszę wyjaśnić 
różnice w ilościach jakie występują pomiędzy rzutem a tabelką i tak: 
- Nr 01 Pralnico-wirówka z barierą higieny (50kg) w zestawieniu 3 szt na  
  rysunku 6 szt 
- Nr 18 Stół jezdny do składania bielizny w zestawieniu 1 sztuka na  
   rysunku 2 szt 
- Nr 20 Stół jezdny do składania asortymentu w zestawieniu 1 sztuka na  
   rysunku 2 szt. 
 

Odpowiedź zamawiającego: Zamieszczono nieprawidłowe rysunki pliki pdf. Zamawiający 
załącza prawidłowe pliki pdf. Ilość urządzeń do zakupu jest podana w przedmiarze pn. 
5.PR_PRALNIA_bud.30. 



 
 
Pytanie nr 4: Które urządzenia należy przyjąć do wyceny przez Wykonawcę, te które są opisane w 
LEGENDZIE TECHNOLOGIA KUCHNI (tabelka rys. nr 2), czy te które są opisane w załączniku nr 
1a do SWZ – Arkusz Informacji Techniczno – Eksploatacyjnej. Informuję, że występuje brak 
zgodności w tabelkach co do nazw urządzeń oraz ich ilości. Proszę o wyjaśnienie powyższego. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Należy zakupić urządzenia wg specyfikacji technicznej 
dotyczącej pralni, w ilościach podanych w przedmiarach dotyczących pralni. 
 
 
 
Pytanie nr 5: W poz. 58 przedmiaru robót budowlanych (przygotowanie i montaż zbrojenia) 
policzono zbrojenie płyt pod pralnice, suszarki i magle. Na rysunku nr 04 (przekrój A-A) pokazano, 
że zbrojenie należy wykonać na całości posadzek w budynku. Proszę o ponowne przeliczenie 
zbrojenia i poprawę pozycji 58. 
 
Odpowiedź zamawiającego: W pozycji 58 należy przyjąć zbrojenie pod pralnice, suszarki 
i magle z siatki zbrojeniowej z pręta fi 12 co 15 cm układane górą i dołem na pozostałej 
cześci płyty zbrojenie jedynie górą – wartość pozycji kosztorys. nr 58 po zmianie - 7,04 t. 
 
 
 
Pytanie nr 6: W pomieszczeniach 0/12, 0/13, 0/14 zaprojektowano (rys. nr 06) na posadzkach 
płytki gresowe natomiast w przedmiarze robót budowlanych, pozycje 74, 75, 76 do wyceny 
przyjmuje się wykładzinę. Proszę o informację co Wykonawca ma wycenić w tych 
pomieszczeniach na posadzkach. 
 
Odpowiedź zamawiającego: W pomieszczeniach 0/12, 0/13, 0/14 należy przyjąć na 
posadzkach płytki gres po zmianie należy przyjąć w pozycjach przedmiaru następujące 
wartości: 

− pozycja nr 71 – 84,66 m2 

− pozycja nr 72 – 111,05 m 

− pozycja nr 73 – 111,05 m 

− pozycja nr 74 – 390,16 m2 

− pozycja nr 75 – 426,11 m2 

− pozycja nr 76 – 426,11 m2 
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