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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 1 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetarg 
nieograniczony, na: 

Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu  

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Prosimy o informację jak należy wzmocnić warstwę docieplenia zmontowanego metodą lekką mokrą z 
nieznanym EPS i nieznaną odpornością siatki wzmacniającej na rozrywanie przed ułożeniem nowej warstwy 
zewnętrznej z płytek LHL Klinkier, tak aby stało się nośnym podłożem. 
 
2. Prosimy o informację jaki typ wsporników i śrub kotwiących przenoszących obciążenie z muru ceglanego  w 
nadprożach okiennych należy zastosować aby uzyskać odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcji.   
 
3. Zamawiający nie określił w przedmiarach zakresu dostarczenia wyposażenia, w celu ujednolicenia kosztorysów 
ofertowych sporządzanych metodą szczegółową prosimy o zamieszczenie dodatkowego przedmiaru robót dostawy 
i montażu wyposażenia. 
 
4. Prosimy o podanie przykładowego producenta żaluzji z mat. kompozytowych o wymiarze deski 50x400mm oraz 
podanie sposobu montażu w ścianach dwuwarstwowych - z podaniem typu wsporników i śrub kotwiących. 
 
5. Prosimy o zamieszczenie projektu logo przestrzennego (z podaniem wymiarów, grubości ) i projektów napisów, 
tablic (z podaniem wymiarów, typów czcionek, grubości materiałów) w hallu biblioteki - w plikach wektorowych 
celem umożliwienia rzetelnej wyceny. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Należy wykonać warstwę zbrojeniową pod płytki klinkierowe z podwójnej siatki zbrojeniowej z włókna 
szklanego o masie powierzchniowej minimum 500g/m2 oraz obie siatki umieścić pod kołkami mocującymi. 

Ad. 2. Z racji ciężaru jaki powoduje ściana trójwarstwowa na elewacji północno-zachodniej oraz północno-
wschodniej zaleca się wykonanie tej warstwy ze styropianu w takiej samej płaszczyźnie wysunięcia jak przy ścianie 
z cegły klinkierowej, następnie wykończenie metodą lekko-mokrą z płytkami klinkierowymi zgodnie z założeniami 
jak na reszcie elewacji. Projektant zmienia wykonanie ściany trójwarstwowej na ścianę pokrytą dodatkowym 
styropianem z zachowaniem płaszczyzny wysunięcia jak przy pierwotnym założeniu. 

Ad. 3. Z uwagi na cenę ryczałtową Zamawiający nie ma obowiązku załączania jakichkolwiek przedmiarów. Zakres 
dostawy oraz montażu wyposażenia jaki należy wycenić ujęty jest zarówno w załączonej dokumentacji technicznej, 
przedmiarach jaki i w Zestawieniu wyposażenia. W  kosztorysie ofertowym (ale tylko przy wyjaśnieniu rażąco niskiej 



 
  

ceny lub przed dostarczany przed podpisaniem umowy) należy samodzielnie ująć i wprowadzić całość dostaw i 
montowane wyposażenie. 

Ad. 4. Takie żaluzje wykonuje przykładowo firma eSBud, lecz obliczenie mocowań żaluzji leży po ich stronie gdy 
podpisze się z firmą umowę na wykonanie produktu. 

Ad. 5. Projekt loga w formacie wektorowym i napisów wg załącznika (zamieszczony na stronie internetowej pod 
nazwą „LOGOiNAPISY.rar”. Zgodnie z plikiem wektorowym tego loga powinno się dopasować proporcjonalnie 
wymiary. Przybliżone wymiary podane w załączonym pliku pdf (1,16 x 1,74 m). Proponujemy wykonanie logo ze 
stali nierdzewnej z samym satynowaniem lub w razie potrzeby wykonania logo w kolorze wybrać aluminium i 
malowanie proszkowe zgodnie z wytycznymi. Grubość byłaby wtedy wg wybranego producenta pod potrzebną 
docelową wielkość. 

 

Zamawiający

 


