
 
 

Gmina Głogówek 

Ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

IZP.III.271.10.2021              Głogówek, 26.10.2021 r. 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia nr 2021/BZP 00232758/01 z dnia 2021-10-14 R. opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.     

 

Modernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  

w Głogówku –II etap termomodernizacja 
 

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje,  

że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1:  Zwracam się z prośbą o dołączenie do projektu zestawienia stolarki okiennej, 

koniecznej do wymiany wraz z podziałami, szerokościami szprosów, promieniami 

łuków itp. Proszę o wyjaśnienie, które okna należy skosztorysować, gdyż część 

stolarki jest wymieniona na PCV, a reszta to okna drewniane. 

Odpowiedź:   Na stronie internetowej zamówienia załączono zestawienie stolarki okiennej.  

Należy wycenić wymianę wszystkich okien na PCV, które są ujęte w załączonej 

dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 2:  Proszę o wyjaśnienie, czy należy wyceniać tablicę rozdzielczą TD - dźwigu 

osobowego. 

Odpowiedź:   W ofercie należy ująć wykonanie tablicy rozdzielczej TD - dźwigu osobowego. 

 

Pytanie nr 3:  Proszę o precyzyjne określenie czy zakres prac elektrycznych obejmuje tylko 

wykonanie nowego zasilania budynku oraz montaż iluminacji budynku, czy 

wszelkie prace wyszczególnione w załączniku nr 8-PROJEKT BUDOWLANY? 

Proszę o informację, czy sieć strukturalna LAN na poszczególnych kondygnacjach 

jest objęta zakresem wykonania. 

Odpowiedź:   Prace elektryczne obejmują jedynie część robót wyszczególnionych w załączniku  

nr 8 – projekt budowlany, w zakresie wykonania nowego zasilania budynku  

oraz montażu iluminacji wraz z pomiarami ochronnymi. Pomocniczo załączono 

przedmiar robót, opisujący planowany do wykonania zakres robót elektrycznych. 

Sieć strukturalna LAN nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. 

 

Ponadto zamawiający wyjaśnia, że pozycje dot. drzwi wewnętrznych nr 44, 47, 49, 50, 52, 53, 

54, 55, 56, 104-113 oraz 86-89 przedmiaru budowlanego zostały wstawione omyłkowo.  

Jedyne drzwi wewnętrzne do wymiany to DW3 poz. 51 przedmiaru - przy głównym wejściu do hallu.  
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