
 

 

Drawno, dnia 10.03.2022 r. 
PIOŚ.271.2.2022.MP    

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Drawnie (przetarg II)” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 

r. – Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań dnia 09.03.2022r.: 
 
Pytanie nr 1:  

       Dotyczy stropodachu przedszkola: 
    

a) Według STWIOR zakres robo t obejmuje między innymi: 

- oczyszczenie podłoz a i zagruntowanie s rodkiem gruntującym; 
- demontaz  i montaz  rynien; 
- demontaz  i montaz  rur spustowych; 
- demontaz  i montaz  instalacji odgromowej. 
W załączonym przedmiarze robo t brak jest pozycji kosztorysowych. Czy ując  wartos c  tych 
robo t w ofercie?    
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Informuję, iz  odpowiedzi na zapytania dotyczące stropodachu przedszkola opublikowane 
zostały w dokumentacji budowlanej stanowiącej załączniku nr 1 do SWZ.  
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy budynku szkoły: 
 
a) w zakresie robo t jest między innymi ocieplenie komina nad dachem hali sportowej o 

wysokos ci około 10 m. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej 
ustawienia rusztowania. Czy ując  w ofercie przedmiotowe rusztowanie? 

b) z załączonego opisu robo t sanitarnych (zestawienie materiało w i urządzen ) wynika, z e 
kanał powietrzno-spalinowy fi 200/300 ma miec  długos c  9,5 m, w rzeczywistos ci 
powinien miec  ok. 18mb. Czy taką długos c  ując  w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
a) w ofercie nalez y uwzględnic  rusztowanie w celu wykonania prac dot. ocieplenia komina 

nad dachem hali sportowej; 



 

 

b) Zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym branz y sanitarnej, kanał powietrzno-
spalinowy fi 200/300 nalez y zamontowac  w istniejącym kominie murowanym.  
W związku z czym kanał powietrzno-spalinowy nalez y zamontowac  na całej wysokos ci 
komina. 

 
B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    (podpis kierownika Zamawiającego 
               lub osoby upowaz nionej) 
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