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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

1) Prosimy o ujęcie w osobnych pozycjach kosztorysowych sufitów podwieszanych białych 

oraz niebieskich. 

Ad. 1 

Powierzchnie sufitów podwieszanych: niebieski - 650 m2, biały - 956,8m2. 

2) Czy w stolarce okiennej/drzwiowej aluminiowej – szkło bezpieczne ma być z jednej czy      

z dwóch stron? 

Ad. 2 

Szkło bezpieczne ma być z dwóch stron. 

3) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej wiaty stalowej.  

Ad. 3 

Zastosować projekt typowy jako element małej architektury spełniający parametry wg opisu 

projektu technicznego. 
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4) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej kratownic – wiązarów dachowych 

Ad. 4 

W załączeniu raport z obliczeń, kształt wiązara wg rysunku  K5. 

5) Prosimy o informacje dotyczące materiału i grubości parapetów wewnętrznych. 

Ad. 5 

Konglomerat gr 2 cm, w kolorze ramy stolarki okiennej. 

6) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej zadaszeń z tkaniny trójwarstwowej.  

Prosimy o podanie wymiarów zadaszeń. 

Ad. 6 

Parametry zgodnie z opisem do projektu technicznego. Łączna powierzchnia 336 m2, rozstaw 

belek wg rysunku A.02. 

7) Prosimy o podanie parametrów technicznych wełny elewacyjnej 

Ad. 7 

Lambda 0,032 W/mK. 

8) Prosimy o informacje odnośnie ilości zbrojenia dla płyt stropowych filigran i ujęcie tej 

pozycji w przedmiarach. 

Ad. 8 

Jeśli chodzi o zbrojenie stropu filigran to ostateczny kształt prętów oraz ich ilość będzie podana 

przez wykonawcę po dokonaniu obliczeń stropu i sporządzeniu projektu montażowego 

dostarczanego na budowę. Podstawowe parametry wg opisu konstrukcji. 

9) Prosimy o podanie parametrów warstw dachu:- hydroizolacji EPDM, maty ochronnej, 

folii drenażowo – magazynującej, geowłókniny. 

Ad. 9 

Prosimy przyjąć rozwiązanie systemowe przeznaczone dla dachów zielonych ekstensywnych 

składające się z wyżej wymienionych elementów. 

10) Prosimy o podanie parametrów odwodnienia liniowego, przelewu awaryjnego, 

przepustu dachowego. 
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Ad. 10 

Zastosować rozwiązanie systemowe przeznaczone dla dachów zielonych ekstensywnych. 

11) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej obramowań okiennych, 

drewnianych. Prosimy o podanie łącznej długości obramowań w mb. 

Ad. 11 

Obramowania wykonać jako element drewniany pełny o wymiarach przekrojowych 10 x 10 cm. 

Malowany zgodnie z dokumentacją. Ilość 95 mb. 

12) Proszę o podanie parametrów technicznych paneli ściennych PCV. 

Ad. 12 

Parametry wg Opisu technicznego . 

13) Proszę o podanie parametrów technicznych żaluzji. Proszę o podanie ilości i wielkości. 

Ad. 13 

Ilość i rozmieszczenie wg rysunków. Sterowane elektrycznie, wyposażone w czujnik światła 

(zamykane w przypadku dużego natężenia słońca), dzielone wg podziałów okiennych. 

Regulowany kąt lameli. Automatyczne otwieranie w miejscach wyjść w fasadach. 

 

 

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu oferty.  

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.02.2023 r. 
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