
 
 

ZP.271.1.2.2023       Nowy Staw, 23.02.2023 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023. Nazwa 

zadania: „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania 

dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy: 

 

 

Pytanie 1 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Przedmiar Hali nie uwzględnia rozbiórki starej nawierzchni drogowej oraz 

podbudowy drogi p.poż oraz placu manewrowego. Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć 

rozbiórkę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w ilości 650m2 ? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy wycenić rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. 

 

Pytanie 2 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wyposażenie ścianki wspinaczkowej, olinowanie, uprząż, 

zestaw bloczków, punkt mocowania olinowania? 

Wyjaśnienie: 

Ścianka wspinaczkowa nie będzie realizowana w zakresie wymagającym specjalistycznego sprzętu ani 

uprawnionych instruktorów. Będzie to ścianka w postaci płaskich płyt perforowanych ze sklejki gr. min. 

1,5cm, z uchwytami z żywicy, mocowanych do ściany na płasko za pomocą wkrętów i kołków, 

przeznaczona dla dzieci i dorosłych, wszystko z odpowiednimi atestami. Wymiary to ok. 6,0m 

szerokości i 3,2m wysokości. Sama ścianka lokalizowana będzie w sali siłowni/ fitness (0/5), a formą 

zabezpieczającą przed upadkiem na posadzkę będą najprawdopodobniej rozłożone odpowiednio 

materace i nadzorujący opiekun grupy. 

 

Pytanie 3 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie również tynkowanie, 

szpachlowanie w zakresie okien które są przeznaczone do zamurowania? Czy Wykonawca powinien 

uwzględnić w swojej wycenie malowanie całych powierzchni ścian w istniejących budynkach szkoły po 

zdemontowanych oknach? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy uwzględnić tynkowanie i szpachlowanie okien przeznaczonych do murowania jak i 

malowanie całych ścian po istniejącej stronie. 

 

Pytanie 4 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej w celu 

przyjęcia grubości i nośności Platformy Pod Palowanie. 

Wyjaśnienie: 

Dokumentacje geotechniczną, udostępniono we wczesniejszych odpwiedziach. 

 



 
Pytanie 5 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Projekt określa 2szt. dużych Luster do Sali fitness, natomiast Przedmiar określa 

3szt. luster 3m x 2m. Proszę o informację jaką ilość oraz jakie wymiary luster należy przyjąć do wyceny? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć 3 szt. dużych luster 3m x 2m.  

 

Pytanie 6 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie rozbiórkę ogrodzenia 

które jest w kolizji z nowoprojektowanymi miejscami parkingowymi? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy uwzględnić całkowitą rozbiórkę istniejącego ogrodzenia kolidującego z 

nowoprojektowanymi miejscami parkingowymi. 

 

Pytanie 7 z dnia 03 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie rozbiórkę istniejącego 

wjazdu wraz z murkami oporowymi? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy przyjąć ww. rozbiórkę w wycenie. 

 

Pytanie 8 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Na rysunku A.1-1 projektu architektury rozbudowy przedszkola określono roboty adaptacyjne w 

istniejącej części przedszkola. W odniesieniu do powyższego, proszę o wyjaśnienie czy w zakres 

zamówienia wchodzą roboty budowlane związane z „przeniesieniem sekretariatu"? Jeśli tak, proszę o 

wylistowanie prac do wykonania. 

Wyjaśnienie: 

W ramach zmiany lokalizacji sekretariatu w istniejącym budynku przedszkola nie wycenia się żadnych 

prac remontowo-budowlanych. 

 

Pytanie 9 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze istniejącego przedszkola, w miejscu dobudowywanego 

szybu windowego różni się pomiędzy inwentaryzacją (rys. I.3), a rzutem dachu architektury (rys. A.2). 

Zgodnie z Inwentaryzacją istniejąca szerokość klatki schodowej to 244cm i obejmuje ona 1 okno, 

natomiast wg projektu architektury szerokość klatki schodowej w tym miejscu to 371,5cm i obejmuje 

ona projektowane drzwi do szybu windowego oraz 1 okno. W związku z powyższym proszę o 

wyjaśnienie: - czy w zakres zamówienia wchodzi przebudowa pomieszczeń klatki schodowej i Sali 

lekcyjnej (2.07 i 2.06) na piętrze istniejącego przedszkola? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie projektu o 

rysunki i opis projektowanych prac adaptacyjnych. 

Wyjaśnienie: 

Przebudowa nie wchodzi w zakres zamówienia. Należy wykonać przebudowę otworu okiennego na 

drzwiowy. 

 

Pytanie 10 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o potwierdzenie, iż w rozbudowie przedszkola drzwi wewnętrznych do budynku istniejącego, 

oznaczonych w zestawieniu, jako D6 należy ująć łącznie 2 sztuki - na parterze oraz na piętrze. 

Wyjaśnienie: 

Tak, 2szt. drzwi D6, na parterze i piętrze. Zgodnie z uzupełnionym zestawieniem stolarki. 

 

Pytanie 11 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy ściany korytarzy w rozbudowywanym przedszkolu należy do pewnej wysokości 

wykończyć w inny sposób niż malowanie, np. tynk mineralny, lakier akrylowy? W opisie technicznym 

nie przewidziano takich rozwiązań. 

Wyjaśnienie: 



 
Ściany korytarzy należy do wysokości 2,20m wykończyć tynkiem mineralnym. 

 

Pytanie 12 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w oknach piwnicy istniejącego przedszkola występują kraty okienne. Jeśli tak, 

proszę o wyjaśnienie, czy w związku z koniecznością wykonania obróbek i parapetów zewnętrznych w 

tych oknach, kraty należy zdemontować i ponownie zamontować, czy też wymienić na nowe? 

Wyjaśnienie: 

Tak, występują, należy je zdemontować. 

 

Pytanie 13 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W Przedmiarze na roboty budowlane hali sportowej ujęto wymianę 6 szt. okien w części istniejącej 

szkoły. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o oznaczenie lokalizacji okien podlegających wymianie oraz 

ujęcie ich w zestawieniu stolarki z podaniem wymiarów i kolorystyki okien do wbudowania. 

Wyjaśnienie: 

Okna te będą ujęte w odrębnym projekcie dot. termomodernizacji budynku istniejącego szkoły.  

 

Pytanie 14 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W Przedmiarze na roboty budowlane hali sportowej ujęto dostawę i montaż 2 szt. drzwi D2Dw o 

wymiarach 2x2,6m. W zestawieniu i na rzucie parteru takie drzwi nie występują - proszę o wyjaśnienie, 

czy należy je ująć w ofercie oraz o wskazanie ich lokalizacji. 

Wyjaśnienie: 

Załączono uzupełniony przedmiar i zestawienie stolarki. 

 

Pytanie 15 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z oznaczeniem na rzucie projektowanej hali sportowej, drzwi D4 

powinny posiadać klasyfikację EI30 - w zestawieniu stolarki pominięto ten parametr. 

Wyjaśnienie: 

Załączono uzupełnioną stolarkę drzwiową. 

 

Pytanie 16 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o potwierdzenie, iż w zakres zamówienia dla hali sportowej wchodzi dostawa i montaż 1 szt. 

drzwi D3 oraz 1 szt. drzwi D4. W zestawieniu stolarki drzwiowej podano ilości odpowiednio: D3 - - szt., 

D4 - 6 szt. 

Wyjaśnienie: 

Załączono uzupełnioną stolarkę drzwiową. 

 

Pytanie 17 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Na rzucie hali sportowej pomiędzy pomieszczeniami 0.10 Korytarz 3, a 0.11 Korytarz 4 wrysowano 

okno oznaczone, jako O4 o wymiarach 200x330cm. W zestawieniu stolarki okiennej widnieje inne okno 

o oznaczeniu O4 (okno do pom. Technicznego nr 0.25). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz 

uzupełnienie zestawienia stolarki o okno między pomieszczeniami 0.10 i 0.11. 

Wyjaśnienie: 

Załączono uzupełnioną stolarkę okienną i zaktualizowany rysunek A.1. 

 

Pytanie 18 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy posadzka sportowa w pomieszczeniu 0.5 Siłownia/Fitness ma być wykonana 

w tej samej technologii, co posadzka sportowa hali? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy ją wykonać w tej samej technologii co na sali sportowej. 

 



 
 

Pytanie 19 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Czy przedszkole będzie nieczynne w trakcie prowadzenia robót budowlanych? 

Wyjaśnienie: 

Przedszkole będzie czynne podczas prac termomodernizacyjnych. 

 

Pytanie 20 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Jaki należy zastosować tynk elewacyjny? Wg przekroju - silikatowy, wg opisu technicznego – mineralny 

malowany farbą silikonową. Proszę o podanie grubości tynku. 

Wyjaśnienie: 

Tynk nalezy wykonać w tej samej technologii co rozbudowa przedszkola. Zarówno kolory jak i struktura 

ma być jednolita na obu obiektach. 

 

Pytanie 21 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W przedmiarze poz. 18 założono jednokrotne malowanie farbą elewacyjną tynku elewacyjnego. 

Elewacjęnależy pomalować dwukrotnie. Proszę o wyjaśnienie. 

Wyjaśnienie: 

Należy wykonać w tej samej technologii co rozbudowa przedszkola. Zarówno kolory jak i struktura ma 

byc jednolita na obu obiektach. 

 

Pytanie 22 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W projekcie termomodernizacji przedszkola stolarka okienna powinna posiadać współczynnik 

przenikania ciepła Umax=0,9, natomiast w projekcie rozbudowy przedszkola Umax=1,1. Czy 

ujednolicić współczynnik przenikania ciepła na całym budynku do jednej wartości? Jeżeli tak, to do 

której?  

Wyjaśnienie: 

Stolarkę okienną należy ujednolicić do wartości Umax=0,9. 

 

Pytanie 23 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W ścianach budynku są okrągłe otwory, prawdopodobnie wentylacyjne. Czy przy wykonaniu nowej 

elewacji należy pozostawić (przedłużyć) otwory wentylacyjne,czy mają zostać zaślepione? Jeżeli są to 

otwory wentylacyjne służące do nawiewu świeżego powietrza i mają zostać zaślepione, to czy w stolarce 

okiennej należy zamontować nawiewniki okienne? Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju nawiewników 

okiennych i o określenie w których oknach mają zostać zamontowane.  

Wyjaśnienie: 

Termomodernizacja: jeśli chodzi o wentylację stropodachu to musi pozostać, nie można tego zaślepić. 

W stolarce okiennej należy przewidzieć montaż nawiewników okiennych, do wyceny przyjąć montaż 

nawiewników w 50%-ach okien. 

 

Pytanie 24 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W zestawieniu stolarki okiennej brakuje szczegółów dotyczących czy stolarka ma się 

składać z elementów takich jak nawiewniki, elektrozamki, szyby bezpieczne, klamki/pochwyty, zestawy 

antypaniczne, samozamykacze, progi. 

Wyjaśnienie: 

Termomodernizacja: w projekcie nie przewidziano ww elementów, z wyjątkiem klamek i nawiewników. 

Klamki mają być wyposażone w zamki. Okna są otwieralne. Kierunek otwierania jak w zestawieniu 

stolarki. Należy zastosować rozwiązania jak dla tego typu obiektu: uniemozliwiając dzieciom 

otworzenie okna, a jednoczesnieumozliwiając otworzenie kadrze i sprzątaczkom w celu przewietrzenia 

pomieszczenia i umycia zewnetrznej szyby. W stolarce okiennej należy przewidzieć montaż 

nawiewników okiennych, do wyceny przyjąć montaż nawiewników w 50%-ach okien. 

 

Pytanie 25 z dnia 03 lutego 2023 r. 



 
Wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej drzwi zewnętrzne mają posiadać współczynnik przenikania 

ciepła Umax=0,9. Czy można przyjąć wsp. Umax zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj., Umax=1,3?  

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: TAK Drzwi zewnętrzne mają posiadać współczynnik przenikania ciepła 

Umax=1,3. 

 

Pytanie 26 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Jaki kolor należy przyjąć stolarki drzwiowej zewnętrznej? 

Wyjaśnienie: 

Jak w części rozbudowanej przedszkola.  

 

Pytanie 27 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Z jakiego materiału mają być zamontowane parapety wewnętrzne? 

Wyjaśnienie: 

Należy wykonać w tej samej technologii co rozbudowa przedszkola. 

 

Pytanie 28 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Wg poz. 36 przedmiaru należy zastosować wylewkę wyrównującą gr. 2 mm na deskowaniu. Brak tego 

elementu w projekcie. Czy przyjąć do wyceny? 

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: Tak przyjąć to do wyceny. 

 

Pytanie 29 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Wg poz 39 przedmiaru należy pokryć dach papą podkładową na styropapie. W projekcie brak papy 

podkładowej. Proszę o wyjaśnienie, czy przyjąć do wyceny? 

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: Należy przyjąć do wyceny. Wykonawca odpowiada za dobór właściwej 

technologii i jej prawidłowe działanie.  

 

Pytanie 30 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Czy na attyce pod płytą OSB należy ułożyć termoizolację np. ze styropianu gr.5 cm? 

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: Tak, oczywiście aby uniknąć mostków. 

 

Pytanie 31 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Czy na attykach na płycie OSB należy ułożyć papę pod obróbkę z blachy ocynkowanej? 

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: TAK 

 

Pytanie 32 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W przedmiarach brak listwy zakańczającej wywiniętą papę nawierzchniową na murkach i kominach. 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Wyjaśnienie: 

DO WYCENY NALEŻY PRZYJĄĆ 66,5m LISTEW. 

 

Pytanie 33 z dnia 03 lutego 2023 r. 

Pod istniejącymi rynnami występują żelbetowe gzymsy. Czy należy je ocieplić obwodowo? Jeżeli tak to 

proszę o przedstawienie rozwiązania i uzupełnienie przedmiarów. 

Wyjaśnienie: 

TERMOMODERNIZACJA: Gzymsy są likwidowane. Rozwiązanie przedstawia Rysunek A7. 



 
 

Pytanie 34 z dnia 03 lutego 2023 r. 

W punkcie 21 opisu technicznego jest zapis: „ Przed odbiorem końcowym wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić rozliczenie materiałowe wraz z dowodami zakupu potwierdzające zużycie materiałów 

zgodnie z normami zużycia określonymi przez producenta zestawu". Proszę o potwierdzenie, iż 

Zamawiający nie będzie wymagał dotrzymać tego zobowiązania z racji, iż rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający tego nie będzie wymagał. 

 

Pytanie 35 z dnia 06 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Przedmiar określa 24szt. rolet elektrycznych, natomiast opis techniczny 26szt.rolet 

na hali oraz 4szt. na Sali fitness. Jaką ilość rolet sterowanych elektrycznie powinien przyjąć do wyceny 

Wykonawca? Czy Wykonawca powinien założyć rolety sterowane elektrycznie dla wszystkich okien i 

witryn tj. 36szt.? 

Wyjaśnienie: 

Należy przyjąć 26 szt. rolet rozwijanych na hali oraz 5 szt. na sali fitness. Rolety te mają być sterowane 

za pomocą pilota. W siłowni/sali fitness, potrzebny będzie osobny pilot do sterowania roletą nad 

drzwiami zewnętrznymi. W hali sportowej, umożliwić zasłanianie górnych okien niezależnie od 

dolnych i vice versa. 

UWAGA: W poprzednich odpowiedziach na temat rolet, błędnie pozostawiono wpis o roletach 

harmonijkowych. Rolety mają być rozwijane, nie harmonijkowe. 

 

Pytanie 37 z dnia 06 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Czy przedmiar uwzględnić w swojej wycenie nasypanie większej ilości podsypki 

piaskowej ze względu na konieczność wykonania podniesionego poziomu zera posadzki dla całego 

łącznika? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy uwzględnić nasypanie większej ilości podsypki piaskowej w wycenie. 

 

Pytanie 38 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Rysunek nr A.1-1 przedstawia zmianę lokalizacji pomieszczenia 

sekretariatu w istniejącym budynku Przedszkola. Jakie prace budowlano-remontowe są w zakresie 

Wykonawcy w ramach ww. relokacji sekretariatu? 

Wyjaśnienie: 

W ramach zmiany lokalizacji sekretariatu w istniejącym budynku przedszkola nie wycenia się żadnych 

prac remontowo-budowlanych. 

 

Pytanie 39 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Rysunek nr Z.1 przedstawia istniejące drzewa przeznaczone do 

wycinki. Czy wycinka drzew jest w zakresie prac Wykonawcy? 

Wyjaśnienie: 

Wycinka drzew leży w zakresie Zamawiającego (drzewa zostały wycięte). 

 

Pytanie 40 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? 

Wyjaśnienie: 

Zamaiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. 

 

Pytanie 41 z dnia 06 lutego 2023 r. 

http://4szt.na/


 
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Dokumentacja projektowa zakłada prowadzenie nowej kanalizacji 

deszczowej przez istniejące drzewo (sytuacja ma miejsce przy zewnętrznym wejściu do Sali nr 2). Proszę 

o przeprojektowanie tego zakresu instalacji. 

Wyjaśnienie: 

Drzewo kolidujące z kanlizacja deszczową zostało wycięte. 

 

Pytanie 42 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy jest demontaż istniejącego placu 

zabaw? 

Wyjaśnienie: 

Tak, demontaż istniejącego placu zabaw stoi po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 43 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy jest demontaż istniejących 

nawierzchni wewnętrznych chodników wraz z podbudową? 

Wyjaśnienie: 

Tak, demontaż istniejących nawierzchni i wewnętrznych chodników wraz z podbudową jest w zakresie 

prac Wykonawcy. 

 

Pytanie 44 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA : Czy w zakresie prac Wykonawcy jest przebudowa istniejącego 

orynnowania istniejącego przedszkola kolidującego z nową częścią? 

Wyjaśnienie: 

Tak, w razie kolizji rzecz jasna należy przebudować istniejące orynnowanie. 

 

Pytanie 45 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Dokumentacja projektowa zakłada wymianę okien na Parterze 

istniejącego przedszkola na luksfery. Dokumentacja nie określa jednak konieczności wymiany lub 

zamurowania okien piwnicznych również kolidujących z nowoprojektowaną częścią. Proszę o 

informację czy w zakresie prac Wykonawcy będzie demontaż okien piwnicznych oraz zamurowanie, 

wytynkowanie, wymalowanie powierzchni po zdemontowanych oknach? 

Wyjaśnienie: 

Tak, w zakresie prac powinno znaleźć się zdemontowanie okien piwnicznych oraz ich zamurowanie i 

wymalowanie ścian. 

 

Pytanie 46 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy będzie remont pomieszczeń tzn. 

szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń w istniejącym budynku po wykonanej wymianie okien 

na luksfery? 

Wyjaśnienie: 

Nie, szpachlowanie i malowanie dotyczyć będzie jedynie ściany na której doszło do wymiary okien na 

luksfery. 

 

Pytanie 47 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy będzie remont pomieszczeń tzn. 

szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń w istniejącym budynku po wykonanym montażu dojścia 

do windy na I piętrze? 

Wyjaśnienie: 

Nie, szpachlowanie i malowanie dotyczyć będzie jedynie ściany na której doszło do montażu dojścia do 

windy na I piętrze. 

 

Pytanie 48 z dnia 06 lutego 2023 r. 



 
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy jest demontaż istniejących schodów 

oraz istniejącego przedsionka wejściowego do istniejącego Przedszkola kolidującego z 

nowoprojektowaną częścią? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy zdemontować istniejące wejścia do przedszkola które kolidują z nowoprojektowaną częścią 

budynku. 

 

Pytanie 49 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie obudowania 

grzejników? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy wycenić obudowanie grzejników. 

 

Pytanie 50 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Przestrzeń między sufitowa jest zbyt mała (32cm – 5cm konstrukcji 

sufitu podwieszanego = 27cm) na poprowadzenie w jej świetle instalacji wentylacji oraz montażu 

centrali wentylacyjnej. Proszę o przeprojektowanie tego zakresu z uwzględnieniem wysokości centrali 

wentylacyjnej wraz z uchwytami mocującymi oraz wysokości instalacji wentylacji często krzyżującej się 

wzajemnie oraz z innymi instalacjami. 

Wyjaśnienie: 

Szafkę hydrantową natynkową należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 51 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Szafka hydrantowa wewnętrzna została zaprojektowana jako 

natynkowa, czy ze względów bezpieczeństwa Wykonawca powinien jednak założyć szafkę hydrantową 

wtynkową schowaną w grubości muru wraz z koniecznością wykonania otworu w ścianie, osadzenia 

nadproża i zabudowania hydrantu od strony drugiego pomieszczenia? 

Wyjaśnienie: 

Nie, należy wykonać szafkę hydrantową natynkową zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 52 z dnia 06 lutego 2023 r, 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie Wykonawcy jest montaż dźwigni antypanicznych? 

Jeżeli tak to na których drzwiach? 

Wyjaśnienie: 

Nie ma potrzeby montować dźwigni antypanicznych. 

 

Pytanie 53 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy w zakresie Wykonawcy jest montaż dzwigni samozamykaczy? 

Jeżeli tak to na których drzwiach? 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z załączonym uzupełnionym zestawieniem stolarki. 

 

Pytanie 54 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Jakiej klasy szkło bezpieczne Wykonawca powinien zastosować w 

drzwiach szklanych? 

Wyjaśnienie: 

Klasy P2B, obustronnie w stolarce wewnętrznej, w stolarce zewnętrznej z jednej strony, od wewnątrz. 

 

Pytanie 55 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy ze względu na zaprojektowane prysznice bezbrodzikowe 

Wykonawca nie powinien wykonać płytek ściennych na wysokość wyższą niż na zaprojektowana 

wysokość 1,5m? 



 
Wyjaśnienie: 

Płytki powinny zostać wykonane na wysokości 2,0m. 

 

Pytanie 56 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy zaprojektowany strop gęstożebrowy LEIER spełnia wymaganą 

przepisami odporność ogniową REI60? 

Wyjaśnienie: 

Tak, deklaracja właściwości użytkowych stropu wskazuje na odporność ogniową (ze względu na 

nośność) R60. 

 

Pytanie 57 z dnia 06 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Czy posadzka w osiach 1-4 ma zostać wykonana zgodnie z 

architekturą jako tzw. jastrych czy zgodnie z rysunkami konstrukcji jako zbrojona żelbetowa Płyta 

Posadzkowa? 

Wyjaśnienie: 

Należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji. 

 

 

 

Wszelkie odniesienia zadanych pytań przez Wykonawców obejmujących projekt znajdują się w plikach 

projektowych dołączonych do niniejszych wyjaśnień. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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