
 

Łódź, 5 czerwca 2017r. 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 210  

93-106 Łódź 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi”,  

nr ref. DT/B/PN/001/17. 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przekazuje treść pytań, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1: Proszę o zamieszczenie na stronie zestawienia stolarki okiennej podlegającej 

wymianie, z podziałem na kwatery, określeniem rodzaju materiału, sposobu otwierania, 

rodzajem szklenia, kolorystyki, z podaniem wymaganych parametrów technicznych. 

Odpowiedź: Kolorystyka okien białe z profili PCW, trzyszybowe, 5-cio lub 6-komorowe  

o wsp. dla całego okna k < 1,1 W/m2*K. Podział okien wg rysunku projektu elewacji po 

termomodernizacji (rys. nr 3 i 4) projektu budowlanego. 

Pytanie 2: Proszę o zamieszczenie na stronie zestawienia stolarki drzwiowej podlegającej 

wyminie, rodzaj materiału, pełne czy szkolne, określeniem rodzaju szklenia, kolorystyki, 

rodzaje i ilości zamków, z podaniem wymaganych parametrów technicznych.  

Odpowiedź: Kolorystyka drzwi zewnętrznych - białe, profil z ciepłego aluminium. Drzwi  

o wsp, k < 1,5 W/m2*K. Drzwi bez naświetli, główne drzwi wejściowe do budynku i drzwi  

w szczycie elewacji zachodniej przeszklone, pozostałe drzwi pełne, antywłamaniowe  

z zamkami kl. C. 

Pytanie 3: Na ilu i jakich oknach trzeba zamontować rolety, o jakich parametrach 

technicznych? 

Odpowiedź:  Montaż rolet zewnętrznych w kolorze grafitowym wg projektu, rolety 

aluminiowe, zamontowane na wszystkich oknach budynku 

Pytanie 4: W opisie do projektu- Zmniejszenie wysokości komina z kotłowni, brakuje  

w kosztorysie, jeżeli należy ująć w ofercie, proszę podać ilości. 

Odpowiedź:  Zmniejszenie komina do wysokości pozostałych kominów wg opisu na str. 6 

projektu budowlanego w dziale "Zmniejszenie wysokości komina w kotłowni". Przedmiar 

należy wykonać wg pomiarów z natury i dodać do kosztorysu ofertowego jako dodatkową 

pozycję. 

Pytanie 5: Ocieplenie stropodachu- napisano, że należy wykonać naprawę tynków kominów, 

nowe tynki na siatce  włókna szklanego i pomalować, brakuje tego zakresu w kosztorysie, 

jeżeli należy wykonać, proszę podać ilości. 



Odpowiedź:  Tu również trzeba dokonać pomiarów uzupełnienia tynków na kominach  

z natury i dodać pozycję dodatkową do kosztorysu ofertowego. 

Pytanie 6: Wszystkie wywiewki kanalizacyjne na dachu wymienić na nowe, brakuje  

w kosztorysie, proszę podać ilości. 

Odpowiedź:  Należy dokonać wyliczeń wywiewek do wymiany z natury i dodać jako 

dodatkową pozycję do kosztorysu ofertowego. 

Pytanie 7: Obróbki blacharskie wg opisu z blachy tytanowo- cynkowej, w kosztorysie  

z ocynkowanej, jakie ująć w ofercie. 

Odpowiedź:  W kosztorysie ofertowym ująć obróbki z blachy tytanowo-cynkowej ( rynny, 

rury spustowe, parapety zew. i wszystkie pozostałe obróbki blacharskie dachu i kominów)  

w kolorze grafitowym wg opisu w projekcie budowlanym ( str. 13 projektu budowlanego  

w dziale "Obróbki blacharskie" i "Kolorystyka elewacji"). 

Pytanie 8: Montaż wentylacji mechanicznej w archiwum- 1 kpl. brakuje opisu, proszę 

szczegółowo opisać. 

Odpowiedź:  Wykonawca powinien wykonać projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej 

w archiwum i wykonać wentylację wg opracowanego projektu. 

 


