
 Głogów, 08.02.2022 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.1.2022 
 

dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Serbach  
– postępowanie nr 2”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych  
od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz 
z wyjaśnieniami SWZ.  
 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 

PYTANIE NR 1  
„Sala główna – przedmiar nie przewiduje żadnych robót z montażem sufitu i tylko odnowienie podłogi. 
Czy taką wersję przyjąć do wyceny ?” 
Odpowiedź.  
Tak. Sufit jest istniejący, natomiast odnowienie podłogi zostało ujęte pod pozycją 3.1.24. i 3.1.25.  
w przedmiarze. 
 

PYTANIE NR 2. 
„Czy zakres prac obejmuje wykonanie kominka, zegara ściennego i kwietników ?”  
Odpowiedź.  
Nie. Kominek jest istniejący i wymaga tylko pomalowania. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje 
zakupu i dostawy kwietników oraz zegara. 
 

PYTANIE NR 3. 
„Czy zakres prac przewiduje dostawę jakiegokolwiek wyposażenia ?” 
Odpowiedź.  
W zakresie kuchni nie obejmuje, natomiast pomieszczenie łazienki należy wykonać zgodnie  
z wizualizacją i przedmiarem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i „biały montaż”.  
 

PYTANIE NR 4. 
„Toaleta – nie spełnia wymogów dla, ścianka systemowa działowa, według wizualizacji jest w trzech 
kolorach. Żaden producent nie wykona takiego rozwiązania. Czy można przyjąć w jednym kolorze ?”  
Odpowiedź.  
Zamawiający dopuszcza przyjęcie ścianki systemowej w jednym kolorze. Kolor do akceptacji przez 
Zamawiającego. 
 

PYTANIE NR 5. 
Wyszczególnione w przedmiarze roboty zewnętrzne dotyczące dachu są robotami doraźnymi  
i naprawczymi. Wykonawca nie może udzielić gwarancji na całość poszycia dachowego. Proszę o jasne 
stanowisko w tej sprawie.” 
Odpowiedź.  
Zamawiający potwierdza, że roboty na dachu są robotami naprawczymi, a gwarancja nie obejmuje 
całości poszycia dachowego.  

  

PYTANIE NR 6. 
„Proszę o schematy rozdzielnic elektrycznych.” 
Odpowiedź.  
Schematy rozdzielnic elektrycznych znajdują się w SWZ - Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna.zip 
w katalogu „Instalacja elektryczna” i w pliku „instalacja elektryczna rys E2, E3 i E4”. 
Zwraca się uwagę, że rozdzielnica RG pokazana na rysunku E3 ma być wykonana w obudowie 
metalowej o stopniu szczelności IP65 przeznaczonej do montażu na zewnątrz. 
Poniżej link do strony postępowania: https://gminaglogow.pl/modernizacja-swietlicy-w-serbach-
postepowanie-nr-2/   
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