
 

 

Pietrowice Wielkie, 24 sierpnia 2020 r.  

OP.271.12.7.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.12.2020 pn 

„Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług 

społecznościowych w Pietrowicach Wielkich” 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w 

postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami do nich: 

 

Pytanie 1. 

Proszę o wskazanie lokalizacji montażu paneli fotowoltaicznych i podanie mocy paneli 

fotowoltaicznych i czy Zamawiający przez pozycję 198 montaż na dachu paneli 

fotowoltaicznych rozumie montaż samych paneli czy całej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli 

dotyczy całej instalacji fotowoltaicznej prosimy o załączenie schematu instalacji wraz z 

wykazem urządzeń, schematu instalacji uziemiającej gdyż w projekcie nie ma mowy o 

instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź: 

Sposób rozmieszczenia i specyfikację paneli fotowoltaicznych zamieszczono jako 

załącznik nr 2 do Zmiany treści SIWZ zamieszczonej na stronie 

www.bip.pietrowicewielkie.pl. 

Pozycja 198 powinna obejmować montaż paneli na dachu wraz z podłączeniem do 

instalacji elektrycznej w budynku oraz całym osprzętem niezbędnym do jej prawidłowego 

funkcjonowania. 

 

Pytanie 2. 

Proszę o doprecyzowanie czy elementy balustrad maja być wykonane z czarnej stali? 

Odpowiedź: 

Elementy balustrad przyjąć ze stali czarnej, kutej, malowane. 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o wyjaśnienie czy sufit podwieszony na konstrukcji metalowej typu raster open 

line maja to być termateksy 60x60 czy maja to być sufity raster open line i podanie 

rozstawu oczek gdyż ma to znaczenie w cenie? 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano sufity raster open line o rozstawie oczek: 60x300mm w osi profili oraz 

50x290mm dla oczka w świetle. 



 

 

 

Pytanie 4. 

Jeśli mają to być sufity raster open line to należy uwzględnić malowanie stropów. 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się malowania stropów gdyż będą obłożone płytami zabezpieczającymi 

strop przeciwpożarowo. 

 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

 

(-) Andrzej Wawrzynek 


