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W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
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Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu 
 

RZ.272.1.21.2021 

 
 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający udziela odpowiedzi na 

kolejne pytania (nr 3-12), które wpłynęły w dniach 3-5 października br. w sprawie 

wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 3: Na rysunku rzutu parteru budynku nr 2 schematycznie pokazano balustradę 
schodową zlokalizowaną w klatce schodowej. Prosimy o przesłanie szczegółowego 
rysunku zaprojektowanej balustrady schodowej wraz z opisem sposób montażu. 
Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek z rozwiązaniami dotyczącymi 
balustrad. 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga wykonania poręczy 
przyściennych przy schodach w pomieszczeniu 0/01 (wejście do budynku). 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania pochwytów 
mocowanych do ścian, wg. rysunku do odp. na pytanie nr 3. 
 
Pytanie nr 5: Powołując się na zapisy w projekcie, przedmiarach oraz odpowiedzi na 
pytania nr 14 i 27 (Suplement do opisu przedmiotu zamówieniu) dotyczące sufitów 
podwieszanych, prosimy o informacje w jaki sposób należy wykończyć strop z belek 
drewnianych patrząc z kondygnacji poniżej. Prosimy również o przekazanie aktualnego 
schematu wykonania warstw stropowych. 
Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek warstw stropowych. 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o aby Zamawiający uzupełnił udostępnione przedmiary o pozycje 
dotyczące montażu 2 sztuk okien oddymiających na dachu budynku nr 2. Aktualnie okna 
ujęte zostały wyłącznie w zestawieniu materiałów. 
Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30  zamieszczoną 
w suplemencie odp. na 37 pytań w pozycji nr 67 kosztorysu należy ująć okna 
oddymiające nie gorsze niż gorsze niż typ Fakro FSP P2 wymiar 78x140. 
 
Pytanie nr 7: Prosimy o doprecyzowanie pojemności oraz ilość zbiorników na gaz płynny 
propan.  Opis instalacji sanitarnych wskazuje na zaprojektowanie trzech zbiorników o poj. 
2700 dm3 każdy, natomiast w przedmiarach i rzucie PZT mowa jest o jednym zbiorniku o 
poj. 6700 dm3. 
Odpowiedź zamawiającego: Należy wykonać jeden zbiornik o poj. 6700 dm³. 
 
 



Pytanie nr 8: Prosimy o udostepnienie dokumentacji obejmującej szczegółowe 
rozwiązanie wykonania konstrukcji szybu windowego wraz ze sposobem łączenia szkła 
zabezpieczającego do konstrukcji szybu. Ponadto prosimy o udostepnienie parametrów 
szkła zabezpieczającego. 
Odpowiedź zamawiającego: Konstrukcję szybu windowego należy wykonać wg. 
rysunku nr 06 branży konstrukcyjnej. Jako połączenie ściany z konstrukcją szklaną 
należy wykorzystać rozwiązania systemowe producenta stolarki fasady. Poniżej 
wymagane minimalne parametry szkła. Uwaga: ważne aby szkło posiadało powłokę 
zabezpieczającą przed nadmiernym przenikaniem światła. 
 

 
 
Pytanie nr 9: Tynki na ścianach w budynku nr 2 przeznaczono do skucia, natomiast ściany 
w części piwnicznej wykończono z płytek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję 
dotyczącą skuwania płytek w części piwnicznej wraz z podaniem ich metrażu. 
Odpowiedź zamawiającego: w przedmiarze branży budowlanej należy ująć pozycję 
uzupełniającą nr 10'. KNR-W 4-01 0820-08  - Rozebranie okładziny ściennej  w ilości 
603,55 m2, dodatkowo należy zmienić ilość wywozu gruzu w pozycjach nr 21 i 22 na 
174,90 m3, oraz ilość składowanych odpadów w pozycji nr 23 - Koszt składowania 
elementów z rozbiórki  na 192,39 t. 



Pytanie nr 10: Prosimy o udostępnienie detali (szczegółów, wymiarów, itp.) pasa 
prowadzącego oraz pola uwagi, zaprojektowanych na ciągu pieszo-jezdnym między 
obiektami nr 2, 5 i 30. 
Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek. 
 
Pytanie nr 11: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju i wymiaru kostki, z której należy 
wykonać ciąg pieszo-jezdny między obiektami nr 2, 5 i 30. 
Odpowiedź zamawiającego: Kostka granitowa cięto-łupana w kolorystyce 
jasnoszarej i miejscowo w kolorystyce ciemnoszarej o wymiarach 10x10x10cm. 
Kostka powinna być ułożona powierzchnią ciętą. Powierzchnia cięta kostki powinna 
posiadać fakturę antypoślizgową. 
 
Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, czy zakres przedmiotowego postępowania 
obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych o powierzchni około 
2000 m2 w przestrzeni między budynkami nr 2, 5 oraz 30. 
Odpowiedź zamawiającego: Tak, zakres przedmiotowego postępowania obejmuje 
wymianę nawierzchni wg projektu. 
 

 
 
 
 
 

           Zatwierdzono: 
      Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu 
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Legnica, 06.10.2022 r. 


