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Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania dla zadania pod nazwą: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rydułtowach” –
etap I.

W dniu 22.10.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 do SWZ o następującej treści:

„ 1.  Prosimy o potwierdzenie iż  istniejące chodniki  znajdujące  się  przed wejściem do szkoły  nie  podlegają
wymianie.  Zwracamy uwagę na fakt,  iż  nawierzchnie  te  są  nierówne.  Dodatkowo po  nawierzchniach tych
będzie musiał się poruszać sprzęt ciężki  tj.  koparki  do wykopania fundamentów, samochody ciężarowe do
odwozu urobku, betoniarki. Naszym zdaniem zakres zadania powinien zostać poszerzony o ten obszar. 
2. Prosimy o udostępnienie specyfikacji platformy dla osób niepełnosprawnych. 
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie bloczków z betonu komórkowego zamiast pustaków
ceramicznych? 
4. Czy Zamawiający wymaga odpowiedniej klasy pochłaniania dźwięku dla drzwi drewnianych z przeszkleniem.
Zwracamy uwagę iż drzwi drewniane nie występują w kolorze RAL. 
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podcięcia w drzwiach do toalet czy jedynie kratki nawiewne? 
6. Zwracamy uwagę na fakt, iż wykładziny nie występują w kolorach RAL. Prosimy o potwierdzenie, iż na etapie
realizacji prac Zamawiający wybierze kolorystykę z przekazanych mu katalogów wykładzin przez Wykonawcę. 
7. Czy Zamawiający przewiduje układanie wykładzin jako monokolor lub czy przewiduje jakieś wstawki bądź
inny kolor cokolika? 
8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.o. z rur PEX podtynkowo? 
9. Czy Zamawiający podtrzymuje, iż prace będzie można realizować jedynie poza czasem lekcyjnym oraz bez
ograniczeń czasowych jedynie w czasie ferii i wakacji? 
Prosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  jakie  prace  uznawane  będą  przez  Zamawiającego  jako  uciążliwe  i
niemożliwe do wykonywania w czasie lekcyjnym. 
10. Prosimy o informację czy w obrębie segmentu w którym prowadzone będą prace odbywać się będą zajęcia.
Z uwagi na zakres prac niezbędnych do wykonania i bezpieczeństwo pożarowe obiektu (konieczność rozbiórki
klatki schodowej) wydaje się to niemożliwe.”.

Zamawiający na podstawie przepisu art.  284 ust.  2 i  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1  Zamawiający nie  przewiduje  wymiany nawierzchni  poza zakresem określonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W wycenie należy
przewidzieć zabezpieczenie istniejących utwardzeń na czas budowy.

Ad.2. Platforma powinna zapewniać:

1) elektryczny zespół automatycznego zjazdu awaryjnego na kondygnację niskiego parteru (poziom -
1,37) w przypadku zaniku napięcia, 

2) system komunikacji z osobami na zewnątrz

3) udźwig 400 kg, 



4) prędkość 0,15 m/sek.

5) napęd elektryczny pasowy (brak maszynowni).

Ad.3.  Z  uwagi  na  położenie  inwestycji  na  terenie  górniczym,  nie  jest możliwa  zamiana  pustaków
ceramicznych na bloczki z betonu komórkowego. 

Ad.4. Klasa pochłaniania dźwięku min. RW= 33dB. Kolorystykę drzwi zostanie ustalona z Zamawiającym
na etapie budowy.

Ad.5. W drzwiach należy zastosować kratki transferowe o wielkości zgodnej z rys. S-12 cz. sanitarnej. 

Ad.6. Kolorystyka wykładzin zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie budowy. 

Ad.7 Zamawiający przewiduje układanie wykładzin i cokolików jako monokolor.

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji c.o. z rur PEX podtynkowo.

Ad.9.  Zgodnie z rozdziałem I ust. 9 pkt 10 SWZ  prowadzenie robót budowlanych rozbiórkowych oraz
powodujących  hałas  czy  drgania, poza  godzinami  lekcyjnymi,  w  okresie  ferii  zimowych
tj. od 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r. roboty budowlane powodujące hałas czy drgania będą mogły
być wykonywane przez cały dzień oraz w weekend. 

Ad.10.  W obrębie segmentu, w którym będą prowadzone prace będą odbywać się zajęcia. 
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