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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.:  

 
 

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu 
 

RZ.272.1.19.2021 
 
 

 

 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 35-40), które wpłynęły w dniach 8-9 września br. w sprawie wyjaśnienia 

treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 35: Proszę o informację czy dopuszcza się aby platforma przyschodowa 
przewidziana w budynku nr5 po złożeniu mogła mieć 40 cm szerokości? 
 

Odpowiedź zamawiającego: Dopuszcza się maksymalną szerokość po złożeniu 40cm. 

 

 

Pytanie nr 36: W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. nr7 prosimy o doprecyzowanie które z 
projektowanych pomieszczeń budynku nr5 jest istniejącą obieralnią? 
 

Odpowiedź zamawiającego: Pomieszczenia opisane w projekcie jako nr 0/02k, 0/10k i 

0/11k zajmują miejsce istniejącej obieralni. 

 

 

Pytanie nr 37: Proszę o informację czy w zestawieniu stolarki w obydwóch budynkach 
specyfikacje odczytywać z opisów czy rysunkach? Jest kilka nieścisłości np. w opisie 
panele wentylacyjne, a na rysunkach panel pełny. 
 

Odpowiedź zamawiającego: Specyfikacje poszczególnych drzwi proszę odczytywać z 

rysunków zestawienia stolarki. W razie nieścisłości, proszę o pytania. 

 

 

Pytanie nr 38: Proszę o doprecyzowanie czy w drzwiach z zestawienia stolarki budynku 
nr2 (rys. A12) należy przyjąć panel wentylacyjny z podcięciem zgodnie z opisem, czy tak 
jak jest oznaczone na rysunku z kratką? 
 

Odpowiedź zamawiającego: Proszę przyjąć drzwi z panelem wentylacyjnym- tj. drzwi 



mają być wyposażone z blachę z wyciętą kratką wentylacyjną. Poniżej zdjęcie obrazujące 

rozwiązanie. 

 

 

 
 

 

Pytanie nr 39: W zestawieniu stolarki budynku nr2 (rys. A14) w ogólnym opisie widnieje 
wykonanie paneli wentylacyjnych, podczas gdy przy drzwiach D9 i D10 pod rysunkami 
widnieje opis jako dymoszczelne EIS 30. Drzwi dymoszczelne nie mogą mieć panela 
wentylacyjnego - nie spełnią przepisów dymoszczelności. Prosimy o doprecyzowanie 
specyfikacji stolatki dla obydwóch budynków. 
 

Odpowiedź zamawiającego: Opis odnośnie paneli wentylacyjnych został zastosowany 

omyłkowo. Drzwi D9 i D10 proszę wykonać bez panela wentylacyjnego. 

 

 

 
Pytanie nr 40: Prosimy o informację czy klapa dymowa oznaczona na rysunku rzutu dachu 
budynku nr2 (rys.A6_bud.2) również ma zostać uwzględniona w kosztorysie? Jeśli tak, 
prosimy o podanie jej dokładnej specyfikacji. 
 

Odpowiedź zamawiającego: Tak, klapa oddymiająca szyb windowy ma zostać 

wykonana. Poniżej specyfikacja klapy: 

Klapa oddymiająca z aluminiowej ramy, na której osadzona jest kopułka wykonana z 
poliwęglanu. Kopułę wraz z aluminiową ramą klapy mocuje się do podstawy klapy za 
pomocą stalowych zawiasów. Podstawa klapy dymowej z miejscem na zastosowanie 
docieplenia o szerokości 5 cm. 

• podstawa prosta o wysokości 50, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 1-5 mm 

• wymiary 100x100cm 



• skrzydło klapy wykonane z aluminium 

• kopułka klapy wykonana z poliwęglanu o grubości 16 mm w kolorze mlecznym 

• powierzchnia czynna oddymiania klapy: 0,69 m² 

• konstrukcja klapy w kolorze RAL 7016 (grafit) 

 

 
 
 

 
           Zatwierdzono: 

 
      Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu 

       
    Kierownik Zamawiającego 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Legnica, 12.09.2022 r. 


