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dot.: przetargu nieograniczonego na modernizację piwnic w budynku „A” w ramach zadania 

p.n. „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie” 
 

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytanie o następującej treści: 
1. Dotyczy poz. 6.6 przedmiaru robót – balustrada z prętów stalowych ocynkowanych – prosimy 

o podanie wysokości i rozstawu prętów oraz udostępnienie projektu tzn. rysunku 
technicznego; 

2. Dotyczy poz. 7.1 i 7.2 przedmiaru robót – o jakim przekroju przewodami YADYp należy 
wykonać wypusty na przełączniki świecznikowe i gniazda wtyczkowe Zamawiający                        
w przedmiarze podał w sztukach prosimy o podanie ile metrów przewodów należy 
zastosować; 

3. Dotyczy poz. 7.3 przedmiaru robót – w przedmiarze jest montaż opraw zintegrowanych LED, 
a w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o demontażu opraw do odzysku              
i montaż opraw oświetleniowych LED – czy Zamawiający przewidział zakup nowych opraw 
oświetleniowych i ich montaż, czy montaż opraw z odzysku; 

4. Dotyczy poz. 8.14 przedmiaru robót – jakiej pojemności mają być elektryczne podgrzewacze 
wody o mocy od 3,5 kW 5 kW; 

5. Dotyczy poz. 10.1 przedmiaru robót – przeniesienie tablicy bezpiecznikowej – prosimy                      
o podanie ile metrów przewodów elektrycznych należy zastosować; 

6. Dotyczy poz 14.2 przedmiaru robót – prosimy o podanie koloru RAL oraz typu farby 
emulsyjnej do pomalowania elewacji. 

wyjaśnia, że: 
Ad.1. Wysokość balustrady 1,10 m, rozstaw prętów 15 cm. 
Ad.2. i 5 Zamawiający nie posiada projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej na przedmiotowy 

zakres robót. Nakłady materiałowe na wykonanie wypustów na przełączniki świecznikowe                  
i gniazda wtyczkowe oraz na przeniesienie tablicy bezpiecznikowej dobiera Wykonawca. 

Ad.3. Zamawiający przewidział zakup nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy oświetleniowe      
z demontażu przeznaczone do odzysku należy przekazać Zamawiającemu. 

Ad.4. Dotyczy zakupu i montażu przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5 – 5,0 kW. 
Ad.6. Malowanie elewacji farbami silikonowymi w istniejącym kolorze elewacji (wejście główne                 

do budynku A, tynk gładki). 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

Do wiadomości: 
1. a/a. 
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