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dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. Rozbudowa szkoły
we wsi Ocice (2)

W związkuz wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia,
złożonym przez Wykonawcę, zgodniez art. 284 ust. 1 i 6 ustawyz dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśniam
co następuje:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający posiada szkic koncepcyjny rozbudowy szkoły? Jeżeli tak to prosimy o jego
zamieszczenie, aby każdy z potencjalnych Wykonawców mógł wycenić ten sam zakres.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada szkicu koncepcyjnego rozbudowy szkoły.

Pytanie nr 2:
W zakresie zadania jest wykonanie prac remontowych w istniejących budynkach oraz
adaptacja poddasza na pomieszczenia użytkowe, czy w związku z tym Zamawiający wymaga
dokumentacji projektowej także dla tych prac? Czy należy je jedynie wykonać na podstawie
załączonej tabeli?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dokumentacji projektowej na roboty remontowe, ponieważ są to
prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w załączniku nr 6 „Zestawienie robót do
wykonaniawistniejących budynkach”są prawidłowei takie ilości robót należy wykonać.

Odpowiedź:
Ilości podane w załączniku nr 6 „Zestawienie robót do wykonania w istniejących budynkach”
są oszacowane na podstawie pomiarów. Można założyć + 5%.



Pytanie nr4:
Wg PFU nowy budynek ma być dostosowany do osób niepełnosprawnych. Czy w związku
z tym należy przewidzieć budowę szybu i montaż na drugą kondygnację budynku, czy tylko
parter należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:
Budynek ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, więc jeżeli jest to konieczne to należy przewidzieć udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Alternatywą dla windy może być np. schodołaz.

Pytanie nr 5:
Przy salach lekcyjnych mają być magazynki. Czy wykończenie ścian i podłóg w magazynkach
ma być takie same jak w salach lekcyjnych?

Odpowiedź:
Wykończenie ścian w magazynkach przy salach lekcyjnych należy wykonać przez
gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów na biało. Wykończenie podłóg tak jak
w salach lekcyjnych tj. wykładziny heterogeniczne.

Pytanie nr6:
Sufity
Wg PFU w nowym budynkunależy wykonać:
- sufity podwieszanez płyt gipsowo-kartonowych,
- sufity wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym.
Na sufity podwieszane z płyt g-k nie rzuca się tynku cementowo-wapiennego, prosimy
o podanie prawidłowych rozwiązań odnośnie sufitów.

- Czy:
- mają być to sufity podwieszane z płyt g-k, szpachlowane gładzią gipsową, gruntowane
i malowane?
- mają byćto sufity na parterze wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowane
i malowane, a na pierwszym piętrze sufity podwieszane z płyt g-k, szpachlowane gładzią
gipsową, gruntowane i malowane?

Odpowiedź:
Sufity podwieszane wykonać z płyt g-k, wykonać przez szpachlowanie, gruntowanie
i dwukrotne malowanie. Zamawiający w PFU określił sposoby i technologie wykonania, które
należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne po wcześniejszym uzgodnieniu na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

Pytanie nr 7:
Posadzki
Wg PFU podłogę należy wykonać w następujących warstwach:
- podkład betonowyC8/10 gr. 10 cm,
- izolacja termiczna EPS200gr. 10 cm,
- beton C 16/20 gr. 5 cm zbrojony siatką.



Czy są to warstwy podłogi na gruncie? Jakie należy przyjąć warstwy podłogi na pierwszym
piętrze (na stropie prefabrykowanym)?

Odpowiedź:
Warstwy podłogi na gruncie: to: warstwa wykończeniowa posadzki, posadzka cementowa
z betonu C16/20 zbrojona siatką zbrojoną, folia izolacyjna PE 2x, izolacja termiczna styropian
EPS 200, folia izolacyjna PE wzmocniona 2x i podkład betonowy minimum C8/10 na
podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie. Warstwy podłogi na stropie (I piętro)
przyjąć zgodnie z zaprojektowaną technologią.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania na
podstawie tej dokumentacji. Zamawiający w PFU określił swoje wymogi co do technologii,
materiałów itp. Wykonawca ma za zadanie zaprojektować zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami i uwzględnić wymogi Zamawiającego oraz uzgodnić
z Zamawiającym na etapie projektowania zastosowane technologie.

Pytanie nr 8:
Jaka jest obecna moc palnika w kotle?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że parametry istniejącego kotła zostały przedstawione na tabliczce
znamionowej -PFU załącznik nr 7 dokumentacja fotograficzna. Na fotografii nr 32 Osprzęt

-
W kotłowni— tabliczka znamionowa kotła jest podana moc palnika. Szczegółami dotyczącymi
samegopalnika w kotle Zamawiający nie dysponuje.
Zamawiający określił również w PFU rozdz. II pkt. 4.2 Instalacja grzewcza, iż na etapie
dokumentacji projektowej należy dobrać nowy kocioł wraz z osprzętem, dostosowany
do ogrzania wszystkich obiektów (wymiana starego kotła na nowy).
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