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Zamawiający: 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego 
ul. Sienkiewicza 3 
90-113 Łódź 
tel. 42 640-65-61 
fax. 42 657-82-82 
e-mail: przetargi@parkilodzkie.pl 
www.parkilodzkie.pl 
 
      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.05.2015r. 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizacja budynku siedziby Oddziału 
Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatu (sygn. 
post. ZPKWŁ.271.2.2015) 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. 
zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie: 
 
Pytanie nr 1: 
Jaki ma być podział okien z pozycji 22,23,24 (jednodzielne, dwudzielne, rozwierane, uchylno-rozwierane) oraz 
kolor? 
Pytanie nr 2: 
Drzwi balkonowe z pozycji 25 przedmiaru mają być rozwierane czy uchylno-rozwierane? W jakim kolorze? 
Pytanie nr 3: 
Jaki kolor drzwi z pozycji 26 przedmiaru? 
Pytanie nr 4: 
Drzwi EI30 z pozycji 27 przedmiaru pełne czy przeszklone, aluminiowe, drewniane czy stalowe? Jakie wymiary? 
Pytanie nr 5: 
Jakie wymiary drzwi z pozycji 29 przedmiaru? 
Pytanie nr 6: 
Z jakiego materiału mają być wykonane progi z pozycji 34 przedmiaru oraz jakie wymiary? 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o podanie podziału, wymiarów systemowych kabin WC z pozycji 71 przedmiaru, ewentualnie załączenie 
schematu. 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o podanie dodatkowych informacji dot. montażu wymiennika ciepła wraz z pompą obiegową oraz 
włącznikiem czasowym (Producent, rodzaj wymiennika), pozycja 72 przedmiaru. 
Pytanie nr 9: 
Czy jest możliwość wizji lokalnej? Jeśli tak to w jakim terminie? 
 
Odpowiedź zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1: 
Podział okien PCW i sposób otwierania wykonać identycznie jak w oknach istniejących, drewnianych. Kolor biały 
obustronnie 
Pytanie nr 2: 
Drzwi balkonowe rozwierane, kolor biały obustronnie 
Pytanie nr 3: 
Kolor biały 
Pytanie nr 4: 
Drzwi stalowe pełne, kolor jasny popiel, biały lub szary, wymiary przed zamówieniem należy pobrać z natury 
Pytanie nr 5: 
Drzwi tzw. 90' (szerokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 90 cm), wymiary przed zamówieniem należy pobrać 
z natury 



 
Pytanie nr 6: 
Progi z pozycji 34 należą do drzwi z pozycji 29, dostarczane jako komplet z drzwiami. Pozycja zawiera także 
naprawę ewentualnie uszkodzonych podłóg przy montażu drzwi 
Pytanie nr 7: 
Schemat został załączony w "SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT" na stronie 11 
Pytanie nr 8: 
Pozycja 72 obejmuje montaż w kotłowni wymiennika ciepła z zasobnikiem 100l. ciepłej wody, z pompą obiegową, 
nastawnikiem czasowym  i  pozostałym  niezbędnym  osprzętem  do  włączenia  do  istniejącego  kotła  na  paliwo  
płynne i instalacji C.O., oraz rozruch instalacji. Dodatkowe informacje: 
- pojemność 100l (-0/+20); 
- z jedną wężownicą spiralną oraz anodą magnezową; 
- dodatkowa grzałka elektryczna (od 1,0 do 3kW) na 240V z wtyczką oraz sterowaniem w kołnierzu; 
- izolacja pianką poliuretanową 
Pytanie nr 9: 
Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, tel. kontaktowy: 601-259-834 
 
 
 
 
 
 
         Dyrektor 
 
          Hieronim Andrzejewski 


