
Klwów, dnia 10.03.2021 r. 

PJ.271.08.2020 

Dotyczy: przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Klwowie 

Pytania i odpowiedzi – ciąg dalszy 

W odpowiedzi na przesłane pytanie do przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu 
Gminy w Klwowie Gmina Klwów udostępnia treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie 1. 
Proszę o podanie parametrów Uw dla poszczególnych izolacji termicznych: 
   - Dach Cz. Wyższa - wełna mineralna gr. 15+10 cm; 
   - Dach Cz. Niższa - wełna mineralna gr. 15+10 cm; 
   - Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian (fasada) gr. 15 cm; 
Odpowiedź:  
W ramach uzupełnienia dokumentacji projektowej do przetargu został załączony audyt energetyczny, 
który określa w wybranym wariancie parametry materiałów użytych do ocieplenia budynku. 
 
Pytanie 2. 
Stolarka okienna i drzwiowa; 
   - proszę o podanie koloru stolarki zewnętrznej oraz współczynnika przenikania ciepła?; 
Odpowiedź:  
W ramach uzupełnienia dokumentacji projektowej do przetargu został załączony audyt energetyczny, 
który określa parametry stolarki. Kolor zostanie uzgodniony na etapie realizacji zadania. 
 
Pytanie 3. 
W przedmiarze robót (poz.177) występuje winda przyścienna dla niepełnosprawnych, 
   - proszę podać parametry urządzenia; 
Odpowiedź:  
Parametry windy nie zostały określone w projekcie technicznym. Należy przyjąć parametry zgodnie 
z normami w tym zakresie. Sprzęt powinien być wandaloodporny i spełniać funkcje jakiej ma służyć. 
Konkretne rozwiązanie powinno zostać przedłożone Zamawiającemu do akceptacji na etapie 
wykonawstwa. 
 
Pytanie 4. 
Napis na elewacji budynku - "URZĄD GMINY" (poz.178):   - proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma 
być wykonany oraz czy litery będą podświetlane- proszę o załączenie projektu ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dysponuje projektem napisu zaprojektowanym na budynku Urzędu Gminy. Wielkość 
liter należy skalkulować zgodnie z projektem. Napis powinien być przestrzenny i podświetlany, z 
materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych. 
 
Pytanie 5.  
Herb Gminy Klwów(poz. 179)   - proszę o załączenie projektu jw. (wymiary oraz technologia 
wykonania). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dysponuje projektem herbu zaprojektowanym na budynku Urzędu Gminy. Wielkość 
herbu należy skalkulować zgodnie z projektem. Herb powinien być przestrzenny i podświetlany, z 
materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych. 



 
Pytanie 6.  
Proszę o informacje dotyczącą izolacji ścian fundamentowych. W projekcie opisano odkrycie ścian 
fundamentowych (roboty ziemne) , oczyszczenie ,wykonanie iniekcji, hydroizolację, ocieplenie ścian 
styrodurem gr.15cm , wykonanie drenażu itd. Brak pozycji w przedmiarach. Czy docieplenie ścian 
fundamentowych wchodzi w zakres inwestycji? 
Odpowiedź:  
Tak, prace należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
 
 


