
Dobre Miasto, 9.12.2022 r.  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Dobrym Mieście  

ul. Garnizonowa 20  

11-040 Dobre Miasto 

 

Wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na wykonania 

remont dachu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście wraz z wykonaniem komina do 

pieca ceramicznego, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

1. Proszę o informację w jaki sposób ma być wykończony komin ponad dachem dla 
pieca do wypalania ceramiki - dymowy i wentylacyjny, czy komin należy docieplić 
oraz jakiej średnicy mają być poszczególne przewody kominowe? 

Odp. Komin powinien być ocieplony i otynkowany podobnie jak inne kominy. Średnica 

komina dymowego powinna być dostosowana do wylotu z pieca, który ma średnicę 6 

cm. Średnica komina wentylacyjnego zgodna ze standardami budowlanymi. 

2. Czy stopnie kominiarskie mają być nowe, czy z demontażu? 

Odp. Stopnie kominiarskie mogą pochodzić z demontażu.  

3. Czy płotek przeciwśniegowy ma być nowy, czy z demontażu? 

Odp. Plotek przeciwśniegowy może pochodzić z demontażu. 

4. W poz. 16 przedmiaru robót przewidziano montaż dodatkowej rury spustowej. 
Proszę o podanie średnicy i długości. 

Odp. Wskazana wizja lokalna i kontakt z użytkownikiem.  

5. W poz. 14 przedmiaru robót przewidziano montaż wyłazu dachowego. Proszę o 
informację, czy ma to być standardowy przeszklony wyłaz dachowy np. 46/55cm? 
Proszę o podanie wymiarów? Przewidziana w poz. 13 ilość konstrukcji wsporczej, 
sugeruje znacznie większe wymiary od standardowych. 

Odp. Standardowy 46/55 cm. 



6. Przedmiar robót nie przewiduje wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki. Czy łaty i 
blachę należy po demontażu pozostawić do dyspozycji Zamawiającego, czy należy 
przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki? 

Odp. Ewentualne wykorzystanie i miejsce składowania zdemontowanych elementów 
poszycia dachowego pozostaje w gestii wykonawcy.  

7. Przedmiar robót nie przewiduje montażu rusztowań do robót dekarskich. Proszę o 
potwierdzenie, że rusztowanie należy uwzględnić w wycenie. 

Odp. Tak 

8. Proszę o potwierdzenie, że wymiana rynien, rur spustowych i pasa podrynnowego nie 
stanowi przedmiotu zamówienia. 

Odp. Należy przewidzieć przegląd mocowania rynien 

9. Proszę o podanie wysokości trapezu i grubości blachy. Czy blacha musi mieć profil 
trapezu, czy można w kalkulacji przyjąć standardową blachodachówkę imitującą 
pokrycie z dachówki esówki? 

Odp. Blacha trapezowa, wysokość trapezu min. 2,5 cm, grubość blachy min. 0,7 mm. 

Przewodniczący Zarządu Koła 
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