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       WSZYSCY  WYKONAWCY   

     

   
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego 40 rodzinnego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rypinie przy ul. Łącznej na działce nr ewidencyjny 

520/20”. 

 

 

 

 

PYTANIA  DO  SIWZ 

postepowania przetargowego DZI/R-XV/RTBS/2018 

 

 

 

 

Dotyczy:  Pism skierowanych pocztą elektroniczną w dniach: 27.09.2018 r. ; 02.10.2018 r. ; 03.10.2018 r.  

 

 

 

PYTANIA – 27.09.2018 r. 

 

 



 



 
 

PYTANIA – 02.10.2018 r. 

1. Na Zestawieniu Stolarki podano, że okna mają być wykonane zapewniając współczynnik przenikania ciepła 

U niewiększy niż 1,1 W/m2K, w opisie technicznym podano, że zastosowane szklenie powinno zapewnić 

współczynnik przenikania ciepła dla okien U<0,9  W/m2K. Który współczynnik jest obowiązujący ?. 

2. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  w rozdziale Stolarka w poz. 2 Materiały, ujęto 

„Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta …”   Stolarka okienna ma być 

wykonana z PVC jak podano w Zestawieniu Stolarki czy drewniana jak podano w STWiORB ?. 

3. Czy podany kolor RAL 7005 (szary) stolarki okiennej ma być obustronny także od wewnątrz ?  

4. Proszę o załączenie zestawienia żaluzji zewnętrznych. W przekazanej dokumentacji brak jest wymiarów i 

ilości ww. żaluzji. 

 

PYTANIA – 03.10.2018 r. 

1. W dostępnej dokumentacji projektowej występują nieścisłości związane ze średnicą przyłącza 

wodociągowego. W przedmiarze przyłączy sanitarnych wskazano rury PE DN 75, w opisie technicznym DN63 

zaś w specyfikacji wskazano równocześnie DN 63 i DN50 "Podłączenie przez przyłącze z rur PE63" oraz 

"Zasilanie budynku w wodę nastąpi z przyłącza dn50". Proszę o określenie jaką średnicę należy przyjąć do 

wyceny ?.  

 

2. W opisie technicznym robót sanitarnych wskazano montaż studni wodomierzowej, w specyfikacji dodatkowo 

widnieje zapis : "W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy należy zamontować zawory odcinające, wodomierz, 

zawór antyskażeniowy i filtr." Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje montaż dwóch 

wodomierzy głównych w studni oraz w pomieszczeniu przyłączy. Prosimy o poprawienie przedmiarów robót.  

 

3. Brak w dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. dla budynku (tj. hydranty wewnętrzne oraz 

zewnętrzne). Prosimy o potwierdzenie, że instalacja p.poż. nie wchodzi w zakres wyceny. 

4. W załączniku nr 8 do SIWZ  „WYKAZ REALIZACJI ROBÓT …” dodano w tytule ORAZ WIELKOŚĆ 

SPRZEDAŻY O PODOBNYM ZAKRESIE W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT. Proszę o sprecyzowanie,  

jaką wartość ma na myśli Zamawiający oraz jeżeli ma być podana to w której kolumnie to wpisać ?.  

 

 

Zamawiający 


