
Piotrków Tryb., 14.10.2020 r.

SPZ.271.13.2020

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
Prosimy o uściślenie zakresu PFU odnośnie posadzek wewnętrznych. Czy zamawiający przewiduję 
wymianę wszystkich posadzek w całej szkole na każdej kondygnacji ?
Odpowiedź:
W węźle ciepłowniczym należy wykonać nowe podbudowy, izolacje i posadzki zgodnie 
z projektem załączonym do przetargu (wykonać według: Projekt Archi – Projekt pkt 6 opisu 
technicznego strona 23). W pozostałych pomieszczeniach, w których podczas wymiany 
instalacji uszkodzone zostaną nawierzchnie podłóg – miejscowe naprawy w istniejącej 
technologii. W pomieszczeniach mokrych uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych 
w miejscach przekuć.

Pytanie 2
Czy zamawiający przewiduje wymianę wszystkich płytek w łazienkach czy tylko w miejscu 
uszkodzenia?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach mokrych uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych w miejscach 
przekuć.

Pytanie 3
Czy zmawiający przewiduję wymianę urządzeń sanitarnych w łazienkach ? Jeśli tak to których.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wymiany urządzeń sanitarnych w łazienkach.

Pytanie 4
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą parapety wewnętrzne do wymiany?
Odpowiedź:
Parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie. W przypadku ich uszkodzenia przy robotach 
należy je naprawić.
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Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie schody zewnętrzne przylegające do budynku, 
łącznie z schodami prowadzącymi do piwnic, będą do wyburzenia następnie do wykonania na nowo, 
ze względu na wykonanie izolacji poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zakresie znajduje się  wykończenie schodów 
oraz montaż nowych balustrad. W SP12 do rozebrania i ponownego odtworzenia 
jest 13 schodów (4 zejścia do piwnic i 9 wejść do budynku). Konstrukcję schodów odtworzyć 
po rozbiórkach, stopnie schodów z bloków betonowych prefabrykowanych. Balustrady 
schodowe ze stali malowanej proszkowo w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Pytanie 6
Prosimy o załączenie przekroju dachu, w celu sprawdzenia, czy wdmuchanie granulatu na zadaną 
grubość będzie możliwe przy określonych i narzuconych parametrach w audycie.
Odpowiedź:
Załączono dokumentację do odpowiedzi na pytania nr 3.

Pytanie 7
Prosimy o określenie zakresu prac związanych z remontem kotłowni. Czy zamawiający przewiduję 
wykonanie skucia tynku na ścianach, wraz z przeszpachlowaniem, tynkowaniem i malowaniem ścian/ 
sufitów oraz wykonaniem posadzek w pomieszczeniu ?
Odpowiedź:
W SP 12 w węźle należy skuć tynki na ścianach i sufitach, wykonać nowe (na ścianach tynk 
WTA, na suficie tynk cem.-wap.). Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami 
paroprzepuszczalnymi w kolorze ustalonym z Użytkownikiem, wykonanie nowej posadzki 
z podbudową i izolacja termiczną ( opis wykonania nowej podłogi zgodnie z pkt 6  str. 23 opisu 
technicznego projekty Archi - Projekt), wymiana drzwi do węzła.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, że w skład zamówienia wchodzą obudowy grzejników (korytarze, łazienki, 
sale lekcyjne, pokoje administracyjne). Jeżeli tak, to prosimy o wyznaczenie materiału z jakiego mają 
być wykonane te osłony, drewniane czy MDF ?
Odpowiedź:
Należy zabudować grzejniki na ciągach komunikacyjnych i w sali gimnastycznej. Wykonać 
z MDF.

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja centralnego ogrzewania wykonana z stali ocynkowanej będzie 
prowadzona po wierzchu natynkowo.
Odpowiedź:
Tak wykonać natynkowo.

Pytanie 10
Czy naprawy (zaprawianie bruzd, wyrównywanie powierzchni, gładź, dwukrotne malowanie) po 
robotach instalacji elektrycznych będą tylko w miejscu prowadzenia przewodów czy będą dotyczyć 
całości powierzchni sufitów i ścian ?
Odpowiedź:
W SP 12 w węźle należy skuć tynki na ścianach i sufitach, wykonać nowe (na ścianach tynk 
WTA, na suficie tynk cem.-wap.). Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami 
paroprzepuszczalnymi w kolorze ustalonym z Użytkownikiem, wykonanie nowej posadzki 
z podbudową i izolacja termiczną, wymiana drzwi do węzła.
Pozostałe pomieszczenia:
Po przekuciach instalacyjnych (wod-kan, elektryczne , c.o.)  naprawy miejscowe na ścianach, 
na sufitach wykonanie pogrubionych gładzi spełniających wymogi zabezpieczenia nowych 
przewodów instalacji elektrycznej. Całe pomieszczenia: skrobanie, wykonanie gładzi, 
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gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach ustalonych 
z Użytkownikiem. W pomieszczeniach mokrych uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych 
w miejscach przekuć.

Pytanie 11
Czy naprawy (zaprawianie bruzd, wyrównywanie powierzchni, gładź, dwukrotne malowanie) 
po robotach instalacji grzejników będą tylko w otoczeniu grzejnika czy
będą dotyczyć całości powierzchni ścian ?
Odpowiedź:
W SP 12 w węźle należy skuć tynki na ścianach i sufitach, wykonać nowe (na ścianach tynk 
WTA, na suficie tynk cem.-wap.). Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami 
paroprzepuszczalnymi w kolorze ustalonym z Użytkownikiem, wykonanie nowej posadzki 
z podbudową i izolacja termiczną, wymiana drzwi do węzła.
Pozostałe pomieszczenia:
Po przekuciach instalacyjnych (wod-kan, elektryczne , c.o.)  naprawy miejscowe na ścianach, 
na sufitach wykonanie pogrubionych gładzi spełniających wymogi zabezpieczenia nowych 
przewodów instalacji elektrycznej . Całe pomieszczenia: skrobanie, wykonanie gładzi, 
gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach ustalonych 
z Użytkownikiem. W pomieszczeniach mokrych uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych 
w miejscach przekuć.

Pytanie 12
Czy istniejące instalacje teletechniczne prowadzone natynkowo w listwach, przełożyć jako 
podtynkowo ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wentylacji nie wchodzi w zakres zadania.
Odpowiedź:
Wentylację grawitacyjna: należy sprawdzić drożność, w razie potrzeby udrożnić, wymienić 
kratki wentylacyjne w całym budynku i na kominach. Wentylacja mechaniczna w kuchni 
i jadalni: należy wymienić kanały wentylacji na kanały izolowane o przekrojach i ilościach 
kratek jak istniejące. Należy wymienić okap w kuchni na kwasoodporny o takich samych 
wymiarach.

Liceum Ogólnokształcące
Pytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja centralnego ogrzewania wykonana z stali ocynkowanej będzie 
prowadzona po wierzchu natynkowo.
Odpowiedź:
Nie, należy wykonać ją jako wkutą w bruzdach ściennych.

Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, że w skład zamówienia wchodzą obudowy grzejników (korytarze, łazienki, 
sale lekcyjne, pokoje administracyjne). Jeżeli tak, to prosimy o wyznaczenie materiału z jakiego mają 
być wykonane te osłony, drewniane czy MDF ?
Odpowiedź:
Obudowy grzejników należy przewidzieć na ciągach komunikacyjnych. Wykonać z MDF.

Pytanie 16
Prosimy o odpowiedz, czy zakres robót w sali gimnastycznej obejmuje wymianę opraw, instalacji 
elektrycznej, opraw gniazd i wyłączników oraz zaprawianie bruzd, wyrównywanie powierzchni, gładź, 
dwukrotne malowanie po wyżej wymienionych robotach instalacji elektrycznych w miejscu 
prowadzenia przewodów, czy po całej powierzchni ścian i sufitów ?
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Odpowiedź:
Tak należy wykonać taką wymianę instalacji wraz z malowaniem wszystkich powierzchni. 
Do demontażu i ponownego zamocowania będą drabinki gimnastyczne i osprzęt sportowy sali.

Pytanie 17
Czy istniejące instalacje teletechniczne prowadzone natynkowo w listwach, przełożyć natynkowo?
Odpowiedź:
Instalacje teletechniczne należy pozostawić natynkowo, na czas robót zdemontować lub 
zabezpieczyć i ponownie zamontować w listwach (listwy uszkodzone podczas remontu 
wymienić na nowe) uruchomić systemy po remoncie.

Pytanie 18
Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wymiana kanalizacji pod posadzkowej w szatniach ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 19
Czy zamawiający przewiduje wymianę płytek w łazienkach czy tylko w miejscu uszkodzenia ?
Odpowiedź:
Należy wymienić glazurę na całych podłogach i ścianach łazienek, wc.

Pytanie 20
Czy zmawiający przewiduję wymianę urządzeń sanitarnych w łazienkach ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 21
W związku z tym, że konstrukcja stropów wykonana jest z płyt kanałowych, nie ma wystarczającej 
ilości miejsca na wykonanie bruzdowania pod przewody instalacji elektrycznej. Czy zamawiający 
dopuszcza prowadzenie przewodów w listwach kanałowych ? Jeżeli nie, to czy przewiduję tynkowanie 
sufitów, czy też wykonanie sufitów podwieszanych ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia przewodów w listwach kanałowych. 
W pomieszczenia piwnic przewidziano skucie tynków na ścianach i sufitach z wykonaniem 
nowych tynków cem- wap na sufitach – tam przykrycie przewodów będzie wystarczające 
w nowych grubszych tynkach. Na ścianach i sufitach w pozostałych pomieszczeniach 
przewidziano wykonanie gładzi gipsowych pogrubionych do wymagań dotyczących 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych  wynikających z przepisów p-poż..

Pytanie 22
Prosimy o uściślenie zakresu PFU odnośnie posadzek wewnętrznych. Czy zamawiający przewiduję 
wymianę wszystkich posadzek w całym liceum na każdej kondygnacji ?
Odpowiedź:
W  pomieszczeniach piwnic należy wykonać nowe podbudowy, izolacje i posadzki zgodnie 
z projektem załączonym do przetargu (pkt. 6 opisu technicznego strona 23) łącznie około 620 
m2. W łazienkach, wc wymiana płytek podłogowych na nowe. W pozostałych pomieszczeniach 
w których podczas wymiany instalacji uszkodzone zostaną nawierzchnie podłóg – miejscowe 
naprawy w istniejącej technologii.

Pytanie 23
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie schody zewnętrzne przylegające do budynku, łącznie 
z schodami prowadzącymi do piwnic, będą do wyburzenia następnie do wykonania na nowo, 
ze względu na wykonanie izolacji poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź:
Tak. 
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Pytanie 24
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przewiduję wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej 
w piwnicach wraz z wykonaniem nowych posadzek w tych
miejscach.
Odpowiedź:
Izolację należy wykonać jak opisano w projekcie Archi – Projekt pkt 6 (str. 23) opisu 
technicznego.

Pytanie 25
Prosimy o określenie czy zamawiający przewiduję wykonanie nowych boksów w szatniach, 
ze względu na wykonanie tam nowych posadzek z izolacją ?
Odpowiedź:
Stalowe boksy w szatni należy zdemontować na czas wykonywania robót, po czym należy 
je zamontować na nowych posadzkach, z oczyszczeniem i malowaniem.

Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie, że trzeba wykonać iniekcję ścian piwnic/szatni zarówno od zewnątrz 
Ai od wewnątrz budynku.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 27
Prosimy o określenie szczegółowej technologii posadzek w piwnicy.
Odpowiedź:
Szczegółowa technologia wykonania posadzek opisana jest w projekcie Archi – Projekt pkt 6 
(str. 23) opisu technicznego.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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