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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  w ramach zadań:

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 
im. Kornela Makuszyńskiego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ 
zgłoszone przez wykonawców:

Szkoła podstawowa nr 12.
Pytanie 1
W PFU jest zapis, aby obróbki wykonać jako ocynkowane, a w projekcie firmy Archi – projekt 
wszystkie obróbki, rury spustowe i rynny należy wykonać jako tytan – cynk. Które rozwiązanie należy 
przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny wszystkie obróbki, rury spustowe i rynny z blachy tytan – cynk 
grubość rdzenia min. 0,6mm.

Pytanie 2
W PFU na stronie 19 jest zapis o dociepleniu dachu warstwą izolacji termicznej o grubości 24 cm 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/mK. Natomiast w Projekcie firmy Archi-Projekt należy 
wykonać docieplenie stropu pianką PIR grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,025 
W/mK pokrytą dwustronnie włókniną. Jakie rozwiązanie przyjąć ?
Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny docieplenie pianką PIR. Uzyskane parametry izolacyjne przegrody 
muszą spełnić wymagania objęte wnioskiem o dofinansowanie i audytem energetycznym. 
Pokrycie dachu zgodnie z projektem Archi – Projekt.

Pytanie 3
Załączony przez Zamawiającego Projekt zakłada docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem 
ekstrudowanym XPS gr 12 cm a w PFU zakłada izolację ścian warstwą izolacji grubości 15 cm 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny ?
Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny polistyren ekstrudowany XPS. Uzyskane parametry izolacyjne 
przegrody muszą spełnić wymagania objęte wnioskiem o dofinansowanie i audytem 
energetycznym.
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Pytanie 4
Czy należy wykonać remont posadzki piwnicznej zgodnie z projektem wykonanym przez firmę 
Archi-projekt ? Jeśli nie prosimy o określenie .
Odpowiedź:
Tak, remont posadzek w piwnicach należy wykonać zgodnie z projektem Archi-Projekt.

Pytanie 5
W jakim zakresie należy wymienić okna w II LO. W PFU jest –wszystkie, w projekcie Archi – Projekt 
– 10 szt. 
Odpowiedź:
Należy wymienić wszystkie okna w II LO jak podano w PFU.

Pytanie 6
W jakim zakresie należy wymienić drzwi wewnętrzne w II LO.
Odpowiedź:
Należy wymienić drzwi wewnętrzne zgodnie z opracowaniem Archi – Projekt.

Pytanie 7
Czy w zakres remontu wchodzi wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetlenia zewnętrznego 
w II LO.
Odpowiedź:
Tak. Należy także wycenić demontaż i ponowny montaż na elewacji wszystkich elementów 
min. uchwytów na flagi, szyldów, tablic i innego osprzętu.
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