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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 odpowiedzi na pytanie odnośnie krat okiennych Zamawiający informuje o konieczności montażu 
okien klasy RC3. Czy taka klasa antywłamaniowości jest zasadna przy obiekcie typu szkoła.
Odpowiedź:
Zmiana odpowiedzi nr 39 udzielonej w Odpowiedziach nr 3. Należy wycenić okna w piwnicach 
140 okien 90x60cm – RC1, 35 okien 240x210cm – RC2.

Pytanie 2
Proszę potwierdzić że po stronie Wykonawcy jest usunięcie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia 
klas lekcyjnych w II LO i SP12.
Odpowiedź:
Tak. Do obowiązków Wykonawcy należy również zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem oraz utrzymywanie pomieszczeń  w czystości podczas wykonywania robót 
pozwalających na prowadzenie zajęć. Należy wycenić także  demontaż i ponowny montaż  
wszystkich elementów min.  szyldów, tablic, szafek, map i innego osprzętu w budynku szkoły.

Pytanie 3
W odpowiedzi na pytanie odnośnie grubości kostki okapowej w II LO Zamawiający przyjmuje kostkę 
grubości 10 cm. Czy nie wystarczyłaby kostka o grubości 8 cm?
Odpowiedź:
Należy wycenić kostkę grubości 8cm.

Pytanie 4
Czy w nawierzchniach drogowych II LO należy wymienić krawężniki? Jeśli tak to na jakie.
Odpowiedź:
Tak. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej.
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Pytanie 5
W jaki sposób należy wyremontować główne drzwi II LO, które są aluminiowe i mocno zużyte. 
Kwalifikują się bardziej do wymiany niż do remontu.
Odpowiedź:
Zmiana odpowiedzi nr 3 udzielonej  w Odpowiedziach nr 3.
Drzwi wejściowe do II LO należy wymienić na nowe, aluminiowe przeszkolone ciepłe 
U=1,3w/m2xK, drzwi z zamkiem rolkowym, wyposażone w samozamykacz, szyby bezpieczne, 
pochwyty dla niepełnosprawnych.

Pytanie 6
W szatni II LO znajdują się boksy, które są skorodowane od spodu ze względu na penetrującą piwnicę 
wodę. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę boksów na nowe?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
Czy Zamawiający przewiduje w II LO wymianę górnej części balustrad schodowych zgodnie 
z projektem Archi-projekt?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 8
Czy Zamawiający przewiduje remont komórek przy Sali gimnastycznej II LO ponieważ nie są one 
zaznaczone w zakresie robót.
Odpowiedź:
Tak. Należy wykonać ocieplenie z wyprawą , ocieplić dach, pomalować drzwi.

Pytanie 9
Dotyczy SP 12. Czy przy Sali gimnastycznej po wykonaniu drenażu należy odtworzyć donice oraz 
nawierzchnię asfaltową i schody od strony północnej oraz południowej ?
Odpowiedź:
Tak.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ  - CZĘŚĆ II.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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