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WYJAŚNIENIE  NR 2 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeo w budynki Urzędu Gminy 

Sieroszewice” 

 

Pytanie nr 1 

W kosztorysie załączonym do specyfikacji przyjęto skrzydła wewnętrzne płycinowe pełne, wzmocnione z 

ościeżnicą drewnianą regulowaną. Proszę określid dokładnie typ skrzydeł, kolor, rodzaj okleiny. Proszę również 

określid dla ościeżnic szerokośd muru. 

Odpowiedź 

Należy zastosowad skrzydła drzwiowe wykonane z klejonego drewna – ramiak. Wypełnienie z płyty wiórowej 

otworowej wzmacnianej. Skrzydło oklejone naturalną okleiną selekcjonowaną gwarantującą powtarzalnośd 

wzoru, usłojenia oraz koloru w kolorze dąb bielony /np. Porta Nova Natura/.  

Z uwagi na niejednorodne grubości muru -  ścian wykonawca winien dokonad wizji lokalnej na obiekcie i dobrad 

samodzielnie odpowiedniej grubości ościeżnice w okleinie i kolorze odpowiadającym przyjętym skrzydłom 

drzwiowym /ościeżnice regulowane np. Porta System/. 

Do trzech pomieszczeo tj. pokój „ewidencji ludności i spraw obywatelskich” , „urzędu stanu cywilnego” oraz 

„kancelaria jawna” zastosowad drzwi antywłamaniowe z zabezpieczeniem antywyważeniowym i dwoma 

atestowanymi zamkami. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę określid sposób układania parkietu dębowego. 

Odpowiedź 

Parkiet układad na klej do parkietu np. poliuretanowy. Wzór układania parkietu w „cegiełkę”, parkiet 

lakierowany min. trzykrotnie lakierem bezbarwnym, półmatowym np. poliuretanowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę określid parametry wykładziny PCV. 

Odpowiedź 

Należy zastosowad wykładzinę odpowiednią dla obiektów użyteczności publicznej, homogeniczną winylową 

grubości min. 2 mm o klasie ścieralności – T, klasie antypoślizgowej – R11 w kolorach jasnych, 

pastelowych, spawanej sznurem, klejonej do podłoża, cokoły wyoblone na ścianę wysokości ok. 10 cm. 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie VI SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków, ppkt 2 dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami między 



innymi kierownik robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektroenergetycznej, 

odpowiednimi umożliwiającymi realizację przedmiotowego zadania). 

Czy kierownik z uprawnieniami budowlanymi w specjalności: Instalacji i urządzeo elektrycznych w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi instalacji i urządzeo elektrycznych w obiektach budowlanych 

spełnia ww. warunek? 

Odpowiedź 

Tak, warunek będzie spełniony gdy ww. uprawnienia nie mają ograniczeo co do kubatury, powierzchni, 

złożoności lub funkcji obiektu. 


