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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 
Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Wykończenie mieszkań w realizowanym budynku  usługowo-mieszkalnym w Grójcu przy ul. 

Piłsudskiego działki o nr ewid. 1759/2; 1760; 3232/4” 
. 

 
Pytania i odpowiedzi 

 
1) Proszę o wyjaśnienie jakim materiałem mają być wykończone drzwi 
wewnętrzne (np. fornir, laminat, folia, mdf malowany). 
2) Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie robót jest montaż zamków, wkładek i 
klamek drzwiowych. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i 
określenie standardu. 
3) Proszę o wyjaśnienie jaką izolację przeciwakustyczną pod panele podłogowe 
ma na myśli Zamawiający, gdyż ani w opisie technicznym, ani na opisach 
przekrojów przez posadzki ani także w specyfikacji technicznej taka izolacja 
nie jest wymieniona. 
4) Proszę o opisanie obudowy wanny. 
5) Proszę o określenie czy syfony umywalkowe i zlewozmywakowe mają być z 
tworzywa sztucznego czy stali. 
 

 

Ad1 , Ad2 
 - Drzwi płytowe .  
Rama z drewna iglastego klejonego, wypełnionego płytą wiórową otworową , 
Poszycie z płyty płaskiej HDF w okleinie drewnopodobnej PCV, Dwie  zawiasy , 
zamek na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową , klamki z szyldami lub 
rozetami metalowe w kolorze złotym matowym /np. minimax Firmy Porta lub 
innej podobnego standardu / . Ościeżnica drewniana lub z MDF-u o konstrukcji 
zapewniającej prawidłowe funkcjonowania drzwi . Wykończenie ćwierćwałkami  i 
listwami maskującymi .  
Drzwi łazienkowe z szybką w małej ramce i otworami wentylacyjnymi lub kratką 
Klamki proszę uwzględnić w cenie skrzydeł drzwiowych. Zamki na klucz zwykły 
i blokady łazienkowe są standardowym wyposażeniem skrzydeł drzwiowych.  
 
Ad3  
Izolacja przeciwakustyczna pod panele podłogowe z pianki poliuretanowej gr. 
5mm wg. zestawienia materiałów przedmiaru robót poz. 25.  
 
Ad4  
Obudowa wanny stalowa pokryta emalią odporną na zarysowania i ścieranie o 
wymiarach 1500 x 470 mm /Przykładowy wyrób-obudowa stalowa emaliowana  
W-1500 producent Olkusz . Można zastosować materiały innych producentów o 
porównywalnych parametrach . Dopuszcza się również obudowy akrylowe .     
 



Ad5  
Pozycja 4.2 przedmiaru robót (KNNR4/230/2 (2)) uwzględnia w materiałach 
syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego .Taki syfony należy więc zastosować 
w zadaniu  . 
Jeśli chodzi o syfony zlewozmywakowe to poz.5.4 przedmiaru robót 
(KNNR 4/218/3 )określa rodzaj syfonu./Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, 
Fi.50.mm / Taki syfony również należy zastosować w zadaniu  . 

. 


