
Dotyczy:  post ępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Remont świetlic wiejskich 
w Gminie Osiek w miejscowo ściach Karszanek, 
Kasparus, Lisówko i Wycinki” 

 

ŚWIETLICA W WYCINKACH 
 

1. W pozycji nr 1 występuje tylko osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV lecz w 
opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki oraz obróbki 
murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, który 
uwzględni te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

2. W pozycji nr 2 występuje tylko osadzenie nowych drewnianych skrzydeł 
drzwiowych lecz w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz osadzenia ościeŜnic drzwiowych, w związku z powyŜszym czy moŜna 
dodać katalogi, które uwzględnią te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

3. W pozycji nr 3 występuje tylko osadzenie nowej stolarki drzwiowej z PCV lecz 
w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki oraz obróbki 
murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, który 
uwzględni te wszystkie roboty?  

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

4. Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z PCV oraz 
wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

 

♦ Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV ora z wewnętrznej 
stolarki drzwiowej zostało umieszczone na stronie i nternetowej. 

♦ Stolarka okienna łukowa. 
 

5. W pozycji nr 8 w materiałach występują płyty z wełny mineralnej oraz folia 
paraizolacyjna, czy uwzględniać je w wycenie? Biorąc pod uwagę fakt, iŜ w 
pozycji 6 oraz 7 występowała folia izolacyjna oraz płyty z wełny mineralnej 
grubości 18 cm? 

 

♦ Nie uwzgl ędnić w ofercie. 
 

6. W pozycji nr 15 i 19 występuje tylko ułoŜenie podłóg z drewna i schodów 
drewnianych lecz w opisie pozycji występuje jeszcze ich polakierowanie, w 
związku z powyŜszym czy moŜna dodać katalog, który uwzględni te wszystkie 
roboty? 

 

♦ Tak. 
 

7. Jaką grubość płyt OSB przyjąć do wyceny (dotyczy pozycji nr 16). 
 

♦ Do wyceny przyj ąć płyt ę OSB gr. 20 mm. 



ŚWIETLICA W LISÓWKU 
 

1. W pozycji nr 22 występuje tylko osadzenie nowej aluminiowej stolarki 
drzwiowej lecz w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz obróbki murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, 
który uwzględni te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

2. W pozycji nr 23 występuje tylko osadzenie nowych drewnianych skrzydeł 
drzwiowych lecz w ospie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz osadzenie ościeŜnic drzwiowych, w związku z powyŜszym czy moŜna 
dodać katalogi, które uwzględniają wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

3. W pozycji nr 24 występuje tylko osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV lecz  
w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki oraz obróbki 
murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, który 
uwzględni te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

4. Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej z PCV, drzwiowej z 
aluminium oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

 

♦ Zestawienie stolarki okiennej z PCV drzwiowej z alu minium oraz 
wewnętrznej stolarki drzwiowej zostało umieszczone na st ronie 
internetowej. 

♦ Stolarka okienna łukowa. 
 
 



ŚWIETLICA W KARSZANKU 
 

1. W pozycji nr 27 występuje tylko osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV lecz 
w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki o raz obróbki 
murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, który 
uwzględni te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

2. W pozycji nr 28 występuje tylko osadzenie nowych drewnianych skrzydeł 
drzwiowych lecz w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz osadzenie ościeŜnic drzwiowych, w związku z powyŜszym czy moŜna 
dodać katalogi, które uwzględnia te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

3. Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej z PCV oraz wewnętrznej 
stolarki drzwiowej. 

 

♦ Zestawienie stolarki okiennej z PCV oraz wewn ętrznej stolarki 
drzwiowej zostało umieszczone na stronie internetow ej. 

♦ Stolarka okienna łukowa. 
4. Jakiego koloru kostkę brukową betonowa naleŜy przyjąć do wyceny, gdyŜ ma 

to wpływ na cenę (dotyczy pozycji 30)? 
 

♦ Do wyceny nale Ŝy przyj ąć  kostk ę brukow ą koloru szara. 
 
 



ŚWIETLICA W KASPARUSIE 
 

1. W pozycji nr 31 występuje tylko osadzenie nowych drewnianych skrzydeł 
drzwiowych lecz w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz osadzenie ościeŜnic drzwiowych, w związku z powyŜszym czy moŜna 
dodać katalogi, które uwzględnią te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 

2. W pozycji nr 32 występuje tylko osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV lecz 
w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki oraz obróbki 
murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna dodać katalog, który uwzględni 
te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 
3. W pozycji nr 33 występuje tylko osadzenie nowej aluminiowej stolarki 

drzwiowej lecz w opisie pozycji występuje jeszcze demontaŜ starej stolarki 
oraz obróbki murarskie, w związku z powyŜszym czy moŜna zmienić katalog, 
który uwzględni te wszystkie roboty? 

 

♦ Tak – nale Ŝy uwzgl ędni ć. 
 
4. Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej z PCV, drzwiowej z 

aluminium oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. 
 

♦ Zestawienie stolarki okiennej z PCV, drzwiowej z al uminium oraz 
wewnętrznej stolarki drzwiowej zostało umieszczone na st ronie 
internetowej. 

 
5. Czy tynk mineralny przyjęty w pozycji nr 41 ma by c koloru białego? Ceresie w 

swej ofercie posiada tynki mineralne w dwóch wersjach kolorystycznych: biały 
lub do malowania. 

 

♦ Do wyceny przyj ąć kolor biały typu ceresit lub równowa Ŝny. 
 

6. W ociepleniu brakuje takich pozycji jak zatopienie siatki z włókna szklanego, 
montaŜ listew cokołowych, listew aluminiowych naroŜnych. 

 

♦ NaleŜy uwzgl ędni ć w wycenie. 
 


