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Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.4.P.19 na: 
„Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali” 
 
         Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniach 
05.03.2019r. i 08.03.2019r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców 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. 

W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem dotyczącym Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali 
prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące uszczegółowienia SIWZ oraz PFU. 
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 komplet stolarki okiennej i ślusarki zewnętrznej. 
 
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.  
 
Pytanie nr 3. 

Prosimy o informację czy istniejąca konstrukcja dachu posiada wymagany zapas nośności do przeniesienia 
dodatkowego obciążenia od nowoprojektowanej warstwy docieplenia i pokrycia. 
  
Odpowiedź nr 3. 

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. 
 
Pytanie nr 4.  

PFU zawiera zapis o zastosowaniu na elewacji tynku mineralnego, akrylowego lub silikonowego. Z powodu 
dużych rozbieżności w cenach tych materiałów prosimy o sprecyzowanie rodzaju tynku. 
 
Odpowiedź nr 4. 

Preferowany przez Zamawiającego jest tynk akrylowy jednak dopuszcza on zastosowanie wszystkich 
wymienionych. 
 
Pytanie nr 5.  

Montaż ogniw fotowoltaicznych – produkowana energia ma być wykorzystana wyłącznie na potrzeby obiektu czy 
zastosowany ma być licznik dwukierunkowy 
 
Odpowiedź nr 5. 

Energia ma być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne obiektu, dlatego też należy przywidzieć montaż 
urządzeń ograniczających produkcję energii elektrycznej w momencie nadwyżki energii wyprodukowanej do ilości 
potrzebnej dla obiektu.  
 
Pytanie nr 6.  

Czy zadanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej. 
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Odpowiedź nr 6. 

Należy zachować istniejące instalacje odgromowe lub wykonać nowe w przypadku stwierdzenia braku lub 
niewłaściwego stanu technicznego instalacji.  
 
Pytanie nr 7.  

Czy zamawiający przewiduje remont/wymianę cokołu wokół budynku 
 
Odpowiedź nr 7. 

Cokoły należy ocieplić grubością jak ściany oraz otynkować żywicznym tynkiem mozaikowym 
 
Pytanie nr 8.  

Część elewacji sali gimnastycznej wykonana jest z cegły klinkierowej; czy zamawiający przewiduje demontaż 
cegły, pozostawienie jej bez zmian czy przykrycie styropianem. 
 
Odpowiedź nr 8. 

Zamawiający przewiduje ujednolicenie ścian poprzez przykrycie cegły styropianem z zachowaniem jednolitego 
lica ściany. 
 
Pytanie nr 9.  

Czy zamawiający przewiduje remont/ wymianę opaski z kostki brukowej wokół budynku. 
 
Odpowiedź nr 9. 

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w opaski z kostki brukowej wokół budynku. 
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