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Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.5.P.19 na: 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach” 
 
 
         Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 
05.03.2019r wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

          Działając w trybie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami),  przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1. 

Prosimy o informację czy wymianie podlega komplet stolarki oraz ślusarki zewnętrznej. Czy do wyceny należy 
przyjąć jedynie ilość podaną w PFU czy wycenić całą stolarkę zewnętrzną na podstawie przeprowadzonej wizji 
lokalnej. 
 
Odpowiedź nr 1. 

Wymianie podlega cześć stolarki w ilości wskazanej w PFU. Natomiast ślusarka zewnętrzna podlega wymianie w 
całości. Ponadto Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość robót powtarzających się polegających na 
wymianie pozostałej części stolarki.  
 
Pytanie nr 2. 

Zapisy w PFU oraz SIWZ mówią o konieczności wymiany jedynie rur spustowych. Czy mamy przez to rozumieć, 
że Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy wymiany orynnowania? 
 
Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający nie przewiduje wymiany orynnowania na części głównej i łączniku . Natomiast w przypadku 
ocieplenia dachu nad Salą gimnastyczną przewiduje w PFU montaż nowych rynien. 
 
Pytanie nr 3. 

Zapisy w PFU oraz SIWZ mówią o dociepleniu sufitów w części podpiwniczonej styropianem o gr. 12 cm. Przy 
takim rozwiązaniu, prawie wszystkie instalacje (kotłownia, co, kanalizacja) prowadzone pod stropem będą 
musiały być zdemontowane i przerobione lub pozostawione w świetle grubości warstwy izolacyjnej. Prosimy o 
potwierdzenie czy należy to wykonać zgodnie z życzeniem Zamawiającego. 
  
Odpowiedź nr 3. 

Należy przewidzieć zgodnie z PFU. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiału izolacyjnego o 
lepszym współczynniku przenikania ciepła pozwalającym na uzyskanie zakładanego efektu termicznego przy 
mniejszej grubości izolacji.  
 
Pytanie nr 4.  

Prosimy o informację czy istniejąca konstrukcja dachu posiada wymagany zapas nośności do przeniesienia 
dodatkowego obciążenia od nowoprojektowanej warstwy docieplenia i pokrycia. 
 
Odpowiedź nr 4. 

W ocenie Zamawiającego konstrukcja posiada wystarczającą nośność. Ponadto w projekcie budowlanym, 
będącym w zakresie Wykonawcy, należy dokonać sprawdzenia nośności konstrukcji dachów od dodatkowych 
obciążeń spowodowanych montażem warstw termicznych oraz ogniwam fotowoltaicznych. 
 
  
 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl

		2019-03-11T12:04:00+0000
	Sebastian Stanisław Nowaczkiewicz
	No




