
Projekt pt. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM 

w Batorzu I", dofinansowany w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 

„Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, 

ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Zamawiający:  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika  

Batorz I 48, 23-320 Batorz 

www.parafiabatorz.pl  

NIP: 8621007646, REGON: 040056268,   

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA 

 

 Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania. Zamawiający 

przedstawia odpowiedzi na pytania do publicznej wiadomości: 

 

1. PYTANIE: W przedmiarze robót występuje wzmianka o remoncie pokrycia dachowego 

- nie ma podanego zakresu przewidywanych prac.  

ODPOWIEDŹ: Projekt nie przewiduje remontu pokrycia dachowego i nie należy go 

uwzględniać w ofercie. 

2. PYTANIE: Jaki rodzaj wełny mineralnej mamy zastosować? W rolce czy w płycie?  

ODPOWIEDŹ: Należy zastosować wełnę w płytach lub w rolce w zależności od 

warunków zapewniając prawidłowe wykonanie docieplenia. 

3. PYTANIE: Czy w przypadku pęknięć i zarysowań stropu zasadne jest użycie 6 szt. kołków 

na m2 

ODPOWIEDŹ: Ilość kołków dostosować do warunków zapewniając prawidłowe 

utrzymanie się wełny na sklepieniach (może być mniejsza, bądź jeżeli nie ma takiej 

potrzeby kołkowania nie wykonywać)  

4. PYTANIE: W opisie dokumentacji występuje zastosowanie styropianu XPS gr. 8, 

natomiast w przekroju posadzki podany jest styropian EPS. Który rodzaj styropianu 

należy zastosować? 

ODPOWIEDŹ: Należy zastosować styropian EPS. 

5. PYTANIE: Jaki rodzaj płytek użyć na posadzce? Jest to istotne do sporządzenia 

kosztorysu. 

ODPOWIEDŹ: Płyty na posadzce z marmuru do wykonania wg projektu dwubarwne 

(beżowe jasne i brązowe). 

6. PYTANIE: W dokumentacji występuje rozbieżność w projekcie okien pomiędzy 

zastosowaną technologią dwuszybową a wymaganym współczynnikiem cieplnym U.= 

0,90 W/m2K. 

ODPOWIEDŹ: Nowe witryny montowane od wewnątrz należy wykonać z profili 

aluminiowych wg projektu z pakietem dwuszybowym zapewniając U=1,0 W/m2K. 

http://www.parafiabatorz.pl/


7. PYTANIE: Dokumentacja przewiduje zastosowanie ciepłego montażu przy montażu 

okien. Nie ma rysunków szczegółowych jak wykonać tego typu montaż przy obecnym 

stanie szpaletu. 

ODPOWIEDŹ: Wykonując ciepły montaż proszę zastosować uszczelnienie witryn 

wewnętrznych folią paroszczelną na styku z istniejącą ościeżnicą od zewnątrz istniejące 

witryny po wyremontowaniu uszczelnić folią lub taśmą rozprężną o właściwościach 

paroprzepuszczalnych. 

8. PYTANIE Nie zostały wykonane badania geologiczne gruntu, na którym przewidziano 

odwierty pod montaż pomp ciepła. Czy w przypadku wystąpienia gruntu o podłożu 

kamiennym lub innych utrudnień podczas wierceń będzie możliwość zwiększenia 

kosztów. 

ODPOWIEDŹ: Inwestor nie przewiduje zwiększenia kosztów realizacji zadania 

polegającego na wykonaniu odwiertów gruntowych do zaprojektowanych w projekcie 

gruntowych pomp ciepła.  

9. PYTANIE: W projekcie budowlanym ujęto montaż pomp ciepła 2 szt, x 34 kW, 

natomiast założenia projektowe przewidują montaż dwóch pomp o różnej mocy: 

pierwsza 29 kW i druga 45 kW. Którą opcję należy zastosować? 

ODPOWIEDŹ: Na etapie projektowania instalacji, po dokonaniu wizji lokalnej oraz 

dokładnych pomiarach budynku na podstawie, których przeprowadzono obliczenia 

obciążenia cieplnego budynku projektant uznał, iż korzystniejszym rozwiązaniem 

będzie układ pomp 29kW i 45kW. Rozbieżność w dokumentacji wynikła z oczywistej 

omyłki.  

10. PYTANIE: Według projektu w czterech sztukach witryn należy zastosować uchyl 

elementu łukowego poprzez dodanie zawiasów i siłownika elektrycznego. 

Dokumentacja nie przewiduje sposobu rozwiązania uchylności półłuków w witrażach 

ODPOWIEDŹ: Projekt nie uszczegóławia jaki rodzaj siłownika ma być zastosowany i nie 

zawiera rysunku zawiasów. Na rynku jest  wybór rodzaju siłowników i Zamawiający 

pozostawia to do wyboru przez wykonawcę, po zaakceptowaniu w nadzorze 

autorskim. Istniejące witryny należy wyremontować a w czterech elementach 

przewidzianych do uchyłu zastosować zawiasy. Jest to do wykonania warsztatowo w 

sposób zaproponowany przez wykonawcę i do zaopiniowania w nadzorze autorskim.  

 


