
Wyjaśnienie podlega opublikowaniu: 

1. Na stronie internetowej BIP Gminy Dąbrowa  
 

Załączniki:  

1. Zestaw pytań nr 1 (załącznik nr 1 do pisma) 

2. Kurtyna powietrzna – parametry techniczne (załącznik nr 2 do pisma) 

Dąbrowa, dnia 13-03-2019 r. 

OR.271.5.2019 

 

 

          WYKONAWCY 

 

 

WYJAŚNIENIE SIWZ NR 2 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu 

świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019) 

  

 

Na podstawie art. 38 ust 2, ust.4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania (treść pytań 

w załączniku nr 1 do pisma) odpowiadam: 

 

Ad. 1. Grubość styropianu – ok 10 cm. Elewacja powinna być zlicowana z istniejącą.  

 

Ad. 2. Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczną o parametrach zbliżonych do tych 

przedstawionych w załączniku nr 2 do pisma.  

 

 

                                                                             Wójt Gminy 

                                                                        /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1           ZESTAW PYTAŃ NR 1 

 

 

Pytanie nr 1: Dot. poz. 6 przedmiaru robót – w poprzednim zapytaniu dopytywaliśmy o 

grubość styropianu jaką mają być docieplone ściany i Państwa odpowiedź brzmi, że jak na 

rysunku A-02 została pokazana ta grubość. Na tym rysunku jest grubość ocieplenia, ale stropu 

i jest to grubość wełny mineralnej jaką należy zastosować w wycenie a my dopytujemy o 

grubość styropianu na ścianach. Grubość styropianu nie jest podana na tym przekroju, ani na 

żadnym innym rysunku. Proszę zatem podać grubość tego styropianu.  

 

Pytanie nr 2: Dot. poz. 70 przedmiaru robót – w poprzednim zapytaniu dopytywaliśmy o 

rodzaj aparatu jaki należy zamontować w tej pozycji i Państwa odpowiedź brzmi, że chodzi o 

kurtynę powietrza. W związku z tym zapytujemy ponownie o jaki rodzaj kurtyny powietrznej 

chodzi czy to ma być kurtyna elektryczna czy wodna oraz jakie powinna mieć parametry 

techniczne i wymiar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2   KURTYNA POWIETRZNA– PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną  

rodzaj z nagrzewnicą elektryczną 

zasilanie 400 V 

szerokość otworu powyżej 100 cm 

sposób montażu pionowo i poziomo 

czujnik drzwiowy tak 

pilot sterowania tak 

moc grzewcza 8,5 - 14 kW 

moc dmuchawy 320 W 

max. przepływ powietrza 4800 m3/h 

max. wysokość montażu do 4 m 

max. poziom hałasu 61 dB  

wysokość Ok. 25 cm 

szerokość Ok. 200 cm 

głębokość Ok. 40 cm 

 

 


