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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:

CZĘŚĆ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

CZĘŚĆ II 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:

Pytanie 1
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym zastrzeżono w pkt 1.2, że wszystkie rozwiązania 
architektoniczno – budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki 
techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo budowlane i zapewnić spełnienie obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych.
Termomodernizacja budynku zakwalifikowana jest jako remont i dokumentacja nie wymaga 
uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż.  Dostosowanie całych budynków do wymagań obecnych 
przepisów wiązałoby się między innymi z poszerzaniem wszystkich otworów drzwiowych, montażu 
klap dymowych i systemu sygnalizacji pożaru, przebudową i wydzieleniem klatki schodowej i stref 
pożarowych w budynkach bądź uzyskaniem odstępstw od wymagań pożarowych przez 
Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. Roboty te nie są objęte zakresem robót PFU 
i załączonych do przetargu dokumentów i nie zawierają się w termomodernizacji budynków. Budynki 
spełniają wymogi p.poż na dzień jego wybudowania.
W jakim zakresie w takim wypadku muszą być spełnione wymogi ochrony p.poż w remontowanych 
budynkach?
Odp. Wymogi ochrony ppoż. powinny być spełnione w zakresie robót objętych PFU, m.in.:
 ocieplenia ścian wełną mineralną np. w sąsiedztwie różnych stref pożarowych – jeśli jest 

wymagane,
 zastosowania witryn i drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej – jeśli jest 

wymagane.
 wydzielenia pożarowego pomieszczenia węzła cieplnego.
Jeśli w pozostałych robotach budowlanych zajdzie konieczność zastosowania urządzeń 
i materiałów niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa pożarowego, należy to zrobić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Pytanie 2
We wskaźnikach wniosku jako kluczowy wskazano: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, wartość docelowa wskaźnika – 2. Dodatkowo wszystkie rozwiązania 
architektoniczno – budowlane zawarte w projekcie muszą spełniać warunki uniwersalnego 
projektowania (PFU pkt 1.2).
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Czy budynki mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie 
wynikającym z   zasad uniwersalnego projektowania?
Odp. Nie, mają być zastosowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wynikające 
z zakresu zawartego w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie 3
Czy budynek  SP 12 ma być dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych  tylko poprzez montaż 
platformy dla niepełnosprawnych zlokalizowanej przy głównym wejściu do budynku (pkt 3.11 PFU)?
Odp. Tak.

Pytanie 4
Czy budynek II LO ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko poprzez montaż 
dwóch platform – jedna przy głównym wejściu do budynku, druga prowadząca na parter budynku 
(pkt 3.10 PFU )?
Odp. Tak.

Pytanie 5
Pkt 1.2. SIWZ  zawiera informację że zamawiający załącza projekt w celu wskazania zakresu 
zamówienia. Projekt części 1 zawiera większy zakres robót niż PFU (np. kompleksowy remont 
posadzek wraz z ich skuciem w piwnicach i wykonaniem warstwy izolacji, kompleksowy remont 
kominów, obłożenie schodów płytami granitowymi i wiele innych) Czy zamawiający wymaga 
wykonania pełnego zakresu robót załączonego projektu budowlanego dotyczącego II LO
Odp. Tak.

Pytanie 6
Czy z zakresu robót w II LO wyłączona jest sala gimnastyczna?
Odp. Tak

Pytanie 7
Proszę określić ilości i rodzaje przyborów sanitarnych do wymiany w poszczególnych budynkach.
Odp. W budynku II LO do wymiany jest 30 umywalek, 3 zlewozmywaki, 16 misek ustępowych 
oraz 6 natrysków. W SP12 przybory sanitarne nie podlegają wymianie.

Pytanie 8
Proszę o wskazanie zakresu remontu ciągów pieszych w II LO.
Odp. Zgodnie z PFU należy wykonać nowe ciągi piesze wykonane z kostki brukowej. W związku 
z tym należy zdemontować istniejące ciągi piesze, wykonać odpowiednio głęboki wykop, 
wykonać odpowiednie warstwy podbudowy i ułożyć kostkę. O rodzaju i grubości warstw 
decyduje projektant.

Pytanie 9
Budynek II LO znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej WUOZ w Łodzi i projekt wymaga 
uzgodnienia z WUOZ. Jakie będzie stanowisko zamawiającego w przypadku nieuzyskania akceptacji 
konserwatora na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku znajdującego się w strefie 
ochrony konserwatorskiej a takie przypadki się już zdarzały?
Odp. Zamawiający uzyskał pozytywną opinię od WUOZ na montaż przedmiotowej instalacji 
fotowoltaicznej. Powyższa opinia odnosiła się do decyzji która wygasła 31.12.2019 r.

Pytanie 10 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wadium w obu częściach do kwoty 75 000 dla każdej części.
Odp. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, tym samym dokonuje modyfikacji 
treści rozdziału IX. Wymagania dotyczące wadium w pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 część I zamówienia: 75.000,00 złotych.
 część II zamówienia: 75.000,00 złotych”.

 
Pytanie 11
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Proszę wskazać rodzaj paneli zastosowanych w instalacji. Czy instalacja powinna składać się z paneli 
monokrystalicznych czy z paneli polikrystalicznych? Dotyczy obu części.
Odp. Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy leży przedstawienie koncepcji 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej, która ostatecznie zostanie zaakceptowana przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W przedmiotowej koncepcji Wykonawca przedstawi 
proponowany rodzaj zastosowanych paneli, w tym informację o tym czy projektowana 
instalacja będzie składać się z paneli monokrystalicznych czy polikrystalicznych. 

Pytanie 12
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy jednostkowej wyższej niż 280 Wp? Dotyczy 
obu części.
Odp. Tak, dopuszcza się zastosowanie innych paneli niż o jednostkowej mocy 280 Wp. 

Pytanie 13
Czy Zamawiający przewiduje połączenie inwerterów z internetem przy pomocy złącza Ethernet lub 
bezprzewodowo w budynku szkoły? Dotyczy obu części.
Odp. Należy przewidzieć połączenie inwerterów z internetem przy pomocy złącza Ethernet 
w obu obiektach.  

Pytanie 14:
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Rozdziale V Warunki Udziału 
w Postępowaniu w pkt 3 w zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w sposób 
następujący :

„1) wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
jako główny wykonawca lub lider konsorcjum , odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, tj. : polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku na kwotę 2.500.000,00 zł 
brutto każda w tym jedno w formule zaprojektuj i buduj”

Zamiast:
„1) wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jako 
główny wykonawca lub lider konsorcjum , odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, tj. : polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku na kwotę 2.500.000,00 zł 
brutto każda w tym jedno w formule zaprojektuj i buduj”
Odp. Zamawiający nie zamierza dokonać zmian w SIWZ sugerowanych pytaniem.

Pytanie 15:
Proszę o udostępnienie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na potrzeby ww. przetargu.
Odp. Zamawiający nie dysponuje kosztorysem inwestorskim. Inwestycja realizowana będzie 
w formule "Projektuj i buduj". Z tego względu przed opracowaniem projektu Zamawiający 
dysponuje jedynie Programem Funkcjonalno – Użytkowym, który został udostępniony 
w dokumentach postępowania.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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