
 

Jelenia Góra, 15.12.2022 r. 
RZ.271.88.2022 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”. 

                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.88.2022.  
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania 
o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 8 
Czy Zamawiający potwierdza, że projekt nie przewiduje wymiany drzwi wejściowych do budynku przy  
ul. Sprzymierzonych? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków drzwi wejściowe do budynku na elewacji 
zachodniej nie są przewidziane do wymiany. Z uwagi na ich stan techniczny należy je poddać renowacji. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy okna (witryny) O9 w budynku szkoły oraz O32, O33 w budynku bursy mają być wykonane z profili PCV? 
Producent twierdzi, że tego typu okien nie wykonuje się z profili PCV ze względu na ich nośność. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Witryny należy wykonać z profili aluminiowych, z zachowaniem współczynnika U=0,9W/m2K. 
 
PYTANIE NR 10 
Czy w oknach mają być zastosowane Hautau? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Okna powinny być wyposażone w system ograniczający otwarcie skrzydła okiennego. 
 
PYTANIE NR 11 
Czy w oknach mają być zamontowane nawiewniki, jakie i w jakich ilościach? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Wymianę okien należy wykonać zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy w wymienianym oknie był 
wywietrznik należy je zastosować w nowym oknie. W pozostałych oknach nie montujemy wywietrzników. 
 
PYTANIE NR 12 
Jaki powinien być zastosowany tynk na elewacji: silikonowy jak w projekcie na rysunku A-06, czy mineralny 
malowany farbą silikonową jak w opisie? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
Należy wykonać tynk silikonowy. 
 
PYTANIE NR 13 
Dot. Części 1 
Czy wymianie podlegają jedynie okna i drzwi wskazane w zestawieniu stolarki? Część okien pozostaje bez 
zmian? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
Tak, wymienić należy tylko okna z zestawienia stolarki. 
 
PYTANIE NR 14 
Dot. Części 1 
Czy wymianie podlegają wszystkie parapety wewnętrzne czy tyle te, gdzie są wymieniane okna? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Zamawiający informuje, iż przewidziano wymianę parapetów wewnętrznych tylko przy wymienianych 

oknach. 

 
PYTANIE NR 15 
Dot. Części 1 
Wg projektu nowe parapety wewnętrzne należy wykonać analogicznie do istniejących, ze względu na brak 
możliwości odbycia wizji, prosimy o informację z czego mają być wykonane nowe parapety i jaką mają mieć 
grubość i głębokość. 



 

 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
Zamawiający informuj, iż istniejące parapety wykonane są z lastryko gr. ok. 4cm i głębokość ok. 25cm. 
Poniżej zdjęcie: 

 
 
Należy wykonać podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, gr. 3 cm, w kolorze zbliżonym do istniejącego - 
szarym z kamienną nieregularną strukturą o głębokości 25 cm. Przed zamówieniem parapetów należy 
zmierzyć wymiary w naturze i zapewnić 3 cm od ramy okna do końca muru oraz po 3 cm od ościeży 
okiennych na każdej ze stron. 

  
Schemat podokienników wewnętrznych. 
 
PYTANIE NR 16 
Dot. Części 1 
Jaki jest zakres prac dla konstrukcji stalowych zamontowanych na elewacji? Są to elementy konstrukcyjne 
budynku. W opisie brak jest informacji na ich temat. Na rysunkach elewacji zostały one oznaczone  
na niebiesko, ale nie zostały opisane. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
W projekcie wykonawczym branży architektonicznej w pkt. 2.1.7.4 opisano prace związane z konstrukcjami 
stalowymi zamontowanymi na elewacji. 
 
PYTANIE NR 17 
Dot. Części 1 
Na ścianach zewnętrznych na poziomie cokołu występują co jakiś czas murki przylegające do ścian.  
Czy murki te należy rozebrać przed przystąpieniem do docieplenia ścian? Czy należy je pozostawić bez 
zmian? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 
Murki należy osuszyć, uzupełnić zaprawą naprawczą, docieplić, wykonać tynki zewnętrze tj. w obrębie 
cokołu oraz od góry wykonać izolację poziomą z papy i obróbki blacharskie ze spadkiem min. 2%. 
 
PYTANIE NR 18 
Dot. Części 1 
Na elewacji zachodniej występuje betonowy mur i betonowa płyta przylegające do budynku, nie zostały one 
naniesione na rysunki. Co należy z nimi zrobić podczas prac dociepleniowych? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 
Płytę przylegającą do ściany zewnętrznej budynku należy osuszyć, uzupełnić zaprawą naprawczą, docieplić, 
wykonać tynki zewnętrze tj. w obrębie cokołu oraz od góry wykonać izolację poziomą z papy oraz obróbki 
blacharskie ze spadkiem min. 2%.  
Mur betonowy oczyścić, uzupełnić zaprawą naprawczą, zagruntować i pomalować farbą przeznaczoną  



 

do powierzchni betonowych oraz od góry wykonać izolację poziomą z papy oraz obróbki blacharskie. 
PYTANIE NR 19 
Dot. Części 1 
Na elewacji zachodniej/południowej występują duże betonowe schody wraz z betonowymi murami, które nie 
zostały naniesione na rysunki. Co należy z nimi zrobić podczas prac dociepleniowych? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 
Przedmiotowe schody nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
PYTANIE NR 20 
Dot. Części 1 
Czy wejście do piwnicy od strony wschodniej podlega remontowi? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20 
Tak, należy wykonać utwardzenie tj. opaskę odwadniającą wokół budynku wraz z wykonaniem opaski 
żwirowej, zapewniającej powierzchniowe odprowadzenie wody z nawierzchni. Mur oczyścić, uzupełnić 
zaprawą naprawczą, zagruntować i pomalować farbą przeznaczoną do powierzchni betonowych oraz  
od góry wykonać izolację poziomą z papy oraz obróbki blacharskie. 
 
PYTANIE NR 21 
Dot. Części 2 
Prosimy o potwierdzenie, że wymiennie podlegają jedynie balustrady, które zostały oznaczone na rysunkach 
jako do wymiany. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 
Zamawiający informuje, iż wymianie podlegają balustrady oznaczone na rysunkach. 
 
PYTANIE NR 22 
Dot. Części 2 
Czy zejście do piwnicy od zewnątrz podlega remontowi – murki? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22 
Tak, wg rysunku A-02 Projektu  Wykonawczego branży architektonicznej, opis warstw F,G. Wierzch murka 
należy zabezpieczyć izolacją poziomą z papy oraz wykonać obróbki blacharskie. 
 
PYTANIE NR 23 
Dot. Części 2 
Czy schody na elewacji POŁ-ZACH wchodzą w zakres zadania? Nie są one nigdzie opisane, ani oznaczone 
do remontu. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23 
Schody oraz balustrady na elewacji poł-zach. nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.  
Przed rozpoczęciem prac budowlach należy je zabezpieczyć przez zniszczeniem. 
 
PYTANIE NR 24 
Dot. Części 2 
Prosimy o informację z czego mają być wykonane nowe parapety wewnętrzne, jaką mają mieć grubość  
i głębokość (brak informacji w projekcie). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, gr. 3 cm, w kolorze 
zbliżonym do istniejącego - szarym z kamienną nieregularną strukturą o głębokości 25 cm.  
Przed zamówieniem parapetów należy zmierzyć wymiary w naturze i zapewnić 3 cm od ramy okna do końca 
muru oraz po 3 cm od ościeży okiennych na każdej ze stron. 

 

 
 
Schemat podokienników wewnętrznych 

 
 
 



 

 
 
PYTANIE NR 25 
Dot. Części 2 
Czy płyta żelbetowa pod agregat ma mieć wymiary 7250 x 2650 mm (wg opisu) czy 6300 x 26500 mm  
(wg rysunku)? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25 
Należy wykonać płytę żelbetową wg rysunków technicznych. 
 
PYTANIE NR 26 
Dot. Części 2 
Jakiej głębokości należy ocieplić ściany poniżej poziomu terenu? Brak informacji w opisie i na rysunkach 
odnośnie posadowienia ław. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26 
Ściany fundamentowe należy ocieplić do poziomu ław fundamentowych – maksymalnie do 1,40 m poniżej 
poziomu terenu. 
Na potrzeby projektu nie były wykonywane odkrywki, na podstawie których Projektant byłby w stanie określić 
poziom posadowienia ław fundamentowych. 
 
PYTANIE NR 27 
Dot. Części 2 
W których pomieszczeniach należy zabudować osłony grzejnikowe? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27 
W Bursie Szkolnej osłony grzejnikowe powinny być zamontowane w pomieszczeniach przeznaczonych  
na zbiorowy pobyt dzieci tj. świetlice, stołówka, holl itp. 
 
PYTANIE NR 28 
Dot. Części 3 
Do jakiej głębokości należy ocieplić ściany poniżej poziomu terenu? Brak informacji w opisie i na rysunkach 
odnośnie posadowienia ław. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28 
Ocieplenie fundamentów powinno sięgać do poziomu co najmniej 1,4 m. 
 
PYTANIE NR 29 
Dot. Części 3 
Do jakiej wysokości należy zastosować podwójną siatkę z klejem na elewacji? Podwójna siatka z klejem 
występuje jedynie na rysunku detali i nie ma żadnych innych informacji na ten temat. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29 
Zgodnie z STWiORB – do docieplenia strefy cokołowej. 
 
PYTANIE NR 30 
Dot. Części 3 
Jaka jest obecna wysokość attyk? Czy po dociepleniu stropodachu będzie konieczność ich podwyższenia? 
Jeżeli tak to o ile? Brak informacji w projekcie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30 
Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną - o wysokość docieplenia. 
 
PYTANIE NR 31 
Dot. Części 3 
Jaka jest obecna wysokość kominów? Czy po dociepleniu stropodachu będzie konieczność ich 
podwyższenia? Jeżeli tak to o ile? Brak informacji w projekcie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31 
Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną - o wysokość docieplenia. 
 
PYTANIE NR 32 
Dot. Części 3 
Na rysunku „RZUT DACHU” naniesiony jest kwadrat o wymiarach 120 x 120 cm – co to jest i czy podlega 
wymianie? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32 
Zgodnie z dokumentacją projektową jest to wyłaz dachowy. Nie podlega wymianie. 
 
PYTANIE NR 33 
Dot. Części 3 
Czy przebudowa kominów i czap wchodzi w zakres zadania? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33 
Tak. Przebudowa kominów i czap wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 
 



 

 
 
PYTANIE NR 34 
Dot. Części 4 
Nad drugim piętrem należy ocieplić strop wełną mineralną, w projekcie brak jest rysunku strychu, na którym 
będzie wykonywane docieplenie. Prosimy o uzupełnieni dokumentacji. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34 
Zgodnie z dokumentacją projektową strop należy docieplić dwiema warstwami wełny mineralnej o gr. 15cm 
λ  ≤ 0,035 W/(m·K). 
Zamawiający zamieszcza rysunki pomocnicze RP-01 i RP-02. 
 

PYTANIE NR 35 
Dot. Części 4 
Nad drugim piętrem należy ocieplić strop wełną mineralną, w projekcie brak jest następujących informacji: 

− czy obecnie na stropie, który należy ocieplić jest położona podłoga? Jeżeli tak to z czego jest wykonana? 

− czy obecnie strop jest docieplony, np. zasypką izolacyjną? Jeżeli tak, to jaka jest grubość ocieplenia? 

− czy po wykonaniu ocieplenia należy przywidzieć montaż nowej podłogi? Jeżeli tak to z czego? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35 
Strop nad ostatnią kondygnacją jest drewniany. Nie jest docieplony. Po wykonaniu ocieplenia nie należy 
montować nowej podłogi. 
 

PYTANIE NR 36 
Dot. Części 4 
Czy drzwi zewnętrzne bez oznaczeń na rzutach kondygnacji pozostają bez zmian? Jeżeli nie, to prosimy  
o zaktualizowanie zestawienia stolarki. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36 
Odpowiedź jak na pytanie nr 8. Drzwi zewnętrzne bez oznaczeń na rzutach kondygnacji (drzwi wejściowe -  
elewacja zachodnia - rys. A07) zgodnie z opinią konserwatorską nie podlegają wymianie. 
 

PYTANIE NR 37 
Dot. Części 4 
Prosimy o potwierdzenie, że na rysunkach rzutów kondygnacji okna z oznaczeniem O20 i O23 zostały 
pomieszane i prawidłowe są rysunki widoków elewacji i zestawienie stolarki. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37 
Na rysunku rzutu parteru (rys. A02) błędnie oznaczono okna elewacji jako O23.  
Poprawny jest rysunek elewacji. Okno O20 zlokalizowane jest na elewacji budynku, okno O23  
na przybudówce.  
Ponadto na rysunku elewacji zachodniej (rys A07) błędnie zostało wrysowane okno O20 zamiast drzwi 
balkonowych DB2 (patrz rys. A03). 
Wymianę okien należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. 
 
PYTANIE NR 38 
Dot. Części 4 
Czy parapety wewnętrzne i zewnętrzne podlegają wymianie? Jeżeli tak to z czego mają być wykonane nowe 
parapety i jaką mają mieć grubość i głębokość? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38 
Projekt budowlany nie zakłada wymiany parapetów okiennych, jednakże w przypadku uszkodzenia 
parapetu w trakcie demontażu okna, bezwzględnie wymagane jest odtworzenie stanu istniejącego 
(Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.12.2022 r. – odpowiedź na pytanie nr 7). 
 
PYTANIE NR 39 
Z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki wewnętrzne? Proszę podać parametry techniczne. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, gr. 3 cm, w kolorze 
zbliżonym do istniejącego - szarym z kamienną nieregularną strukturą o głębokości 25 cm. Przed 
zamówieniem parapetów należy zmierzyć wymiary w naturze i zapewnić 3 cm od ramy okna do końca muru 
oraz po 3 cm od ościeży okiennych na każdej ze stron. 



 

 
 
Schemat podokienników wewnętrznych 

PYTANIE NR 40 
(Poradnia J.G Wolności) 
W projekcie instalacji elektrycznych rys. E 01 jest opis wykonania zasilania nowoprojektowanych lamp 
kablem bezhalogenowym N2XH-J 3 x 1,5 mm2 w opisie znajduje się zapis o podłączeniu do istniejącej 
instalacji elektrycznej, czy mamy przyjąć tylko do wymiany odcinki kabla do nowego oświetlenia (podłączenie 
wyłącznik – lampa). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40 
Zamawiający informuje, iż instalacje należy wykonać zgodnie z opisem i dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE NR 41 
(J.G Leśna 5 i 5a) 
W dokumentacji projektowej jest zapis „oprawy natynkowej z odbłyśnikiem (czyli lampa LED rastrowa coś  
co jest nieosiągalne) z żywotnością 100 000 godzin" – czy należy zastosować lampy ledowe o zgodnych  
z opisem parametrach , ale bez tak długiej żywotności. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41 
Zamawiający informuje, iż  należy zastosować lampy zgodnie z opisem i dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE NR 42 
(Poradnia JG Wolności 259, JG Leśna 5 i 5a) 
Zasilanie lamp na być z istniejącej instalacji czy należy przewidzieć kompleksową modernizacją (połączenie 
z rozdzielnią główną). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42 
Zamawiający informuje, iż zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE NR 43 
(Wszystkie obiekty) 
Czy w obiektach ma być wykonana tylko modernizacja rozdzielni zgodnie z złączonymi projektami? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43 
Zamawiający informuje, iż roboty należy wykonać zgodne z dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE NR 44 
(Wszystkie obiekty) 
Czy zamawiający dopuszcza lampy równoważne do lamp podanych w opisie (o parametrach zbliżonych  
do opisów w kartach katalogowych)? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44 
Zamawiający informuje, iż ewentualna ocena równoważności będzie dokonywana na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia (pkt III ppkt 6 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”).  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 
 
 
 
 
                   Anna Tokarczyk 
   Przewodniczący komisji przetargowej 

 


