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Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne”. 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./ Zamawiający informuje,                              

że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

Pytanie nr 1  

Podczas oględzin budynku zauważono, że w części pomieszczeń na ścianach znajdują się tapety 

z włókna szklanego, natomiast na pozostałych ścianach występują liczne pęknięcia tynku. 

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie siatki z włókna szklanego na ścianach celem 

uniknięcia pęknięć konstrukcyjnych tynków w późniejszym czasie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania siatki z włókna szklanego. 

 

Pytanie nr 2 

Po czyjej stronie jest usunięcie z poddasza znajdujących się tam mebli i przedmiotów na czas 

prowadzenia robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu ogniowym więźby dachowej 

oraz ułożeniu na posadzce wełny mineralnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż po jego stronie jest usunięcie mebli i przedmiotów z poddasza. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie dokładnego opisu obudów na grzejniki.  

Odpowiedź: 

Obudowa grzejnika wykonana ze sklejki lub płyty MDF gr. 10 mm malowanej farbami 

akrylowymi i lakierem wodnym (farby z atestem, przeznaczone do malowania zabawek i mebli 

dla dzieci), spełniające normy SANEPIDU dot. wyposażenia przedszkoli. 

 

Pytanie nr 4 

Obecnie w części pomieszczeń wykonana jest na ścianach lamperia z farb olejnych. 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej lamperii w ramach danego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania lamperii. 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z projektem należy wykonać otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniami S2/01 i 

S2/02. W pom. S2/02 w miejscu planowanego otworu drzwiowego znajduje się piec kaflowy. 



Co należy z nim zrobić? Czy należy do wyceny doliczyć uzupełnienie tynków, malowania oraz 

położenia wykładziny w tym miejscu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy rozebrać istniejący piec kaflowy oraz uzupełnić tynki, 

pomalować i uzupełnić wykładzinę. Elementy pieca kaflowego należy pozostawić                               

w istniejącym pomieszczeniu. 

Powyższe koszty należy uwzględnić w ofercie.  

 

Pytanie nr 6 

Czy wyposażenie budynku takie jak: szafa przelotowa, zmywarka, szafki w zmywalni i pom. 

rozdzielenia posiłków, kuchenka, stół z krzesłami, szafy na pościel, wózki do przechowywania 

i przewożenia leżaków, tablica informacyjna na parterze, wchodzi w zakres zadania? Jak tak to 

proszę o dokładne opisy w/w przedmiotów. 

Odpowiedź: 

W ramach zadania nie należy wyceniać powyższego wyposażenia. 

 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z projektem strop nad pierwszym piętrem należy docieplić twardą wełną o grubości 

12cm.  

Proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych dla wełny mineralnej oraz, ze względu 

na brak projektu poddasza, potwierdzenie poprawności obmiaru w przedmiarze.  

Odpowiedź: 

Należy zastosować płyty w wełny mineralne(np. typu Dachoterm S grubości 12 cm)                              

o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,040 W/mK. 

Zgodnie z zapisami siwz przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. W celu prawidłowego 

przygotowania oferty oraz prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej zaleca się, aby każdy 

z Wykonawców sprawdził w terenie warunki zamówienia (pkt. 22 siwz). 

 

Pytanie nr 8 

Wysokość istniejących otworów drzwiowych w pom. 2/01 wynosi 2,02m. Dla standardowych 

drzwi o odporności ogniowej wymiar otworu powinien wynosić min 2,09m.  

Proszę o określenie jakie nadproża należy wstawić w miejscu 3 otworów drzwiowych w pom. 

2/01 oraz Ew EIS60. 

Odpowiedź: 

Po wykuciu istniejących ościeżnicy wysokość otworu wyniesie około 2,06 m. Wg informacji 

producentów drzwi EIS 60 wymagany minimalny otwór światła drzwi wynosi 2,04m-2,09m. 

Należy wkalkulować w cenie ewentualnie podkucie nadproża drzwiowego o 1cm-1,5cm. 

 

Pytanie nr 9 

Proszę o określenie wymaganych parametrów dla wykładziny podłogowej PCV typu tarkett. 

Wykładzina powinna być homogeniczna czy heterogeniczna? 

Odpowiedź: 

Wykładzina PCV typu tarkett homogeniczna, warstwa użytkowa 2,5 mm, wzór i kolor uzgodnić 

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej. 

 

Pytanie nr 10 

Czy drzwi EIS 60 oraz Ew- EIS60 mają być aluminiowe?   

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że powyższe drzwi mają być stalowe. 


