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W\T<ONAWCY IIBIEGAJĄCY SĘ
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM"
w Piotrkowie Trybunalskim

Pvtanie l
Czy Inwestor umożliwi wykonawcy odpłatne skorzystanie z prądu i wody czy też wykonawca ma na
swój koszt wykonać stosowne przyłącza budowlane?
odnowiedź
lnwestor umożliwi wykonawcy odpłatnie skorzystać z prądu iwody, ale tylko w zakresie dostępnej
mocy.

Pvtanie 2

W poz, 75 puedmiaru instalacji sanitarnych przewidziąno montaż brodzików, Czy wcena obejmuje
również dostawę i montaż kabin?
odnowiedź
Dostawy i montażu kabin proszę nie Wyceniaó.

Pytanie 3

Czy prace remontowe będą odbywać się w czynnym budynlcu czy też część objęta zamówieniem
zostanie wyłączona z użytkowania na czas prowądzenią robót?
odpowiedź
Prace odbywaó się będą w nieczynnym budynku, oczywiście po terminie oddania pomieszczeń
BOM obiekt będzie użytkowany.

Pvtanie 4

Czy ze względu na fakt, iz część robót objętych zamówieniem będzie prowadzona na zewnątrz a
planowany olłes realizacji inwestycji przypada ną okres zimowy (XI-III) Zamawiający dopuszcza
przedłużenie terminu zakończenia prac w przypadku wstąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiaj ących prowadzenie robót na zewnątrz?
odpowiedź
Tylko w zakresie opisanym w umowie.

Prtanie 5

Jakie wyposażenie przewidziano w toalecie dla niepełnosprawnych stanowiącym jednocześnie
pomieszczenie dla matki z dzieckiem - z zamieszczonych projektów nie wynika to jednoznacznie.
odpowiedź
Projektowane Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnego/pomieszczenie dla matki z dzieckiem:
Miska ustępowa z przyciskiem do spłukiwania Z boku
Uchwyt ścienny stały dł. 40cm
Uchwyt ścienny podnoszony dł. 80cm z uchwytem na papier toaletowy



Umywalka szerokości min. 60cm
Przewijak ścienny rozkładany 46x86cm
Stolik 60x6Ocm

Płtanie 6
czy dostawa i montaż systemowych regałów przesuwnych do archiwum wchodzi w zalłes
zamówienia. JeŚli tak to w jakiej ilości? Proszę podać dane techniczne charakteryzujące ten wyrób.
odpowiedź
Dostawa i montaż regałów oraz wyposażenia wnętża w meble odbędzie się w odrębnym
zamówieniu.

Płtanie 7
Czy wyposażenie hydroforni wchodzi w skład zamówienia? Jeśli tak to proszę o szczegółowe opisanie
urządzeń i określenie ich parametrów.
odnowiedź
Wyposażenie hydroforni wchodzi w zakres. Szczegoly zostały podane w projekcie instalacji
sanitarnych. Dodatkowo w załączeniu,.

,,Z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody na przyłączu przewiduje się montaż zestawu
hydroforowego, o wydajności 8,03 m3/h oraz wysokości podnoszenia 40 mH2O. Dalej przewiduje się
rozdział instalacji na bytową i hydrantową. lnsta|acja hydrantowa zabezpieczona zostanie zaworem
antyskażeniowym iypu EA dn50".

Pvtanie 8

Czy podany współczynnik przenikania ciepła doĘczy okien czy szyb?
odpowiedź
Podany współczynnik dotyczy okien.

Pvtanie 9

Nie jest możliwe wykonanie okien EI60 z PCV (nie występują okna PCV posiadające określoną
odporność ogniową - spotyka się okna PCV z wkladką ppoż. jednak bez określonej odporności), Czy
naleĄ te olma wyceniĆ jako aluminiowe? W jakim kolorze (czy też bialy)? Czy pozostałe ohta należy
wycenić z PCV czy też z aluminium?
odpowiedź
Okna te nalezy wycenió jako aluminiowe w kolorze białym.

Pltanie 10

Proszę o przekazanie zestawienia stolarki okiennej ze szczegółowym wykclzem podziałów okien oraz
systemów otwierania dla poszczególnych części okien orąz stolarki drzwiowej obrazującego podział
części przeszklonych i pełnych z oznaczeniem, hóre z tych drzwi mają być wykonane w systemie
EI30 i EI60. Zaznaczone na rzutach poszczególnych kondygnacji drzwi wewnętrzne z oznaczonym
jedynie wymiarem nie wyczerpują parametrów technicznych (np. czy clrzwi pełne czy przeszklone,
jeŚli przeszklone to w jakiej części, jeśli dzielone to w jakim stosunku) pozwalających na prawidłową
wycenę, zwłaszcza przy wynagrodzeniu tyczałtowym. Zamawiający winien opisać przedmiot
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych okteśleń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpĄnv na
sporządzenie oferĘ (art.29 ustawy pzp), W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej przedmiot
zamówienia nie został opisany w sposób dostatecznie dokładny (brak zestawienia stolarki
zawierającego rysunki poglądowe podziału i wypełnień).
odpowiedź
Szczegółowe zestawienie stolarki w załączeniu.



Pr.tanie 11

ńki" drrri należy wykonać w pomieszczeniu senuerowi stalowe czy aluminiowe? Z projektu to nie

wynika.

odpowiedź
w **"-*ni projektuje Się drzwi sta|owe antpvłamaniowe, szczegóĘ zabezpieczeń w projekcie

instalacji teletechnicznej.

Pltanie 12

ż ipisu do projelau wynika, że na ścianach klatki schodowej od poziomu parteru do poziomu piwnic

należy sprawtlzić stan Ąlnków i wykonać wyma4ane napraw, proszę o wyznaczenie terminu, ,9

hórym można dokonać oględzin tych tynków. powyższe jest również niezbędne w celu oceny stanu

isrniejącego lastryka i kosztów jego napraw @zy występują ubytki czy w zakres wchodzi jedynie

przeszlifowanie),
odnowiedź
ogĘo'inybudynkumożliwepotelefonicznymuzgodnieniupodnrtel'0447321836.

Płtanie 13

zgodnie z opisem projehu należy wykonać wymagdne naprawy Ęnku w części opisanej w pkt. wżej
oraz malowanie sufitów i ścian w projektowanym zakresie. Zdaniem wykonawcy należy wykonać

malowanie całości ścian i sufitów, a nie tylko w miejscach naprawionego tynku. Proszę potwierdzić.

odpowiedź
tlut"zy po."lo*ać ściany i sufity na całej powierzchni w zakresie objętym opracowaniem

piwnice, pańer i klatki schodowe na poziomie piwnic i pańeru.

Pvtanie 14

opis projehu budowlanego przewiduje konieczność naprawy ościeży wokół vymienianych okien i

drnłi oraz zabudowę elementów instalacyjnych z pbt GK. Czy wykonawca winien skalkulować

również mąlowanie wewnętrznych ścian po tych pracach? Jeśli tak to w jakim zakresie - czY Ęlko
ościeża, czy całe ściany czy też całe pomieszczenia. Czy tożsame prace naleĄ urykonać w strefie

zewlętrznej (w przypadku wymitmy okien i fuzwi zewnętrznych). Jaki zalcres prac nale,żv wykonać na

zewnątrz budynku w związku z wymianą ohen - proszę uszczegółowić.

odpowiedź
Wewnętrzne ściany isufity do malowania W całości po lvykonaniu zabudowy z płyt G-K oraz po

Wymianie Stolarki.

Na zewnątrz wymagane jest wykończenie ścian wokół otworów wymienianych okien, eweniualne

uzupełnienia ubytkóW tynku i malowanie wewnętrznej Strony ościeży.

Pvtanie 15

Proszę wskazać, które z pomieszczeń wskazanych na rysunkach nr 5 i nr 3 są pomieszczeniami

dostqnymi dla petentów (pomieszczenia w hórych nalezy ułożyć posadzki z płytek), ponieważ nie

jest to jednoznaczne. Wykonawca ma wątpliwości czy np. pomieszczenie ksero to częŚĆ dostqlna dla

petentów czy jerlynie dla personelu. Proszę o wskazanie, które z pomieszczeń nalezy idenĘfi,kowaĆ

z podręcznym składem akt. Czy to jest jedno pomieszczenie czy jest ich więcej?

odpowiedź
Rodzaj posadzki w części BoM dla obsługi petentów wg Rys. nr 1 projektu aranżacji wnętlz.

Pomieszczenia Składu akt Wg rys. nr 3 projektu Wykonawczego - 3 pomieszczenia W piwnicy.

Pomieszczenia W piwnicy niedostępne dla petentóW.

Prtanie 16

Czy obudowy kanałów wenĘlacyjnych należy dokonać płytami GK czy GKF (ze względu na

ząostrzone normy dot. bezpieczeństwa ppoż.).



odlowiedź
Obudowa kanałów wentylacy.jnych z płyt GK.

Pvtanie 17

Czy drzwi do wiatrolapu (wejście główne) zaprojehowano w podwyższonej klasie odpornoŚci na

ogień EI30?
odpowiedź
Drzwi Wiatrołapu bez klasy.

P\.tanie 18

Z opisu projektu w części dot. ochrony przeciwpożarowej budynku wynika, że pomieszczenia objęte

opracowaniem zlokalizowane są na parterze czterokondygnacyjnego budynku, Proszę o

potwierdzenie, że zakres prac obejmuje również piwnice budynku.

odpowiedź
Opracowanie obejmuje również piwnice.

Pttanie 19

Wg opisu projektu pomieszczenia należy wyposazyć w gaśnice. Czy dostawa gaśnic i innego sprzętu

ochrony p.poż wchodzi w zakres zadania?
odpowiedź
Dostawa gaśnic i innego sprzętu p.poż. odbędzie się na podstawie odrębnego postępowania

przetargowego.

Pltanie 20

Przedstawione przedmiary nie obejmują kosztów uĘlizacji wwontowanej stolarki okiennej. Czy

stolarkę należy wywieź i zutylizować czy tez pozostaje ona w dyspozycji inwestora. w takim

plzypadku gdzie należy ją składować?
odnowiedź
Stolarkę naleźy wywieź i zutylizować, koszty uwzględnió w wycenie.

Pvtanie 21

Z opisu projektu wynika, że wykładziny PCV w piwnicy należy ułożyć jedynie w podręcznym składzie

ald (na rysunknch nie istnieje pomieszczenie o takim nazewnictwie). W załączonych przedmiarach

poza dwoma pomieszczeniami oznaczonymi na lysunkach jako skład akt w pozycji dotyczącej

ułożenią wy&adzin ujęte zostab dwa pomieszczenia gospodarcze, Przedmiar, jak zaznaczył inwestor

jest jedynie źród,łem pomocniczym, jednak ujęcie tych dwóch pomieszczeń gospodarczych w

przedmiatze, w części dotyczącej ułożenia wykładzin może suqerować, że w niektórych z Ęch
pomieszczeń inwestor przewiduje inne od opisanych w projekrie posadzki. Proszę o jednoznaczne

roauięanie kwestii w któlych pomieszczeniach należy ułożyć wykładziny.

odoowiedź
Wykładzina PCV w pomies zczeniach składu akt w9 rys. nr 3 projektu wykonawczego - 3

pomieszczenia w piwnicy. (Rozbieżnośó wyniknęła po uwagach Użytkownika, po których z jednego

pomieszczenia składu akt musieliśmy zrobić 2). Dodatkowo wykładzina PCV na pańerze zgodnie z
opisem projektu Wykonawczego i projektem alanżacji Wnętrz.

Pńanie ż2
W zamieszczonych przedmiarach w d,ziale piwnica inwestor prĘął zbicie i wykonanie nowych

tynków w ilości ok. 380 m2. Z opisu wynika, że wątpliwości budzą jedynie tynki klatki schodowej.

opis projektu nie wskazuje, aby gdziekolwiek indziej miały być skuwane tynki. proszę o

doprecyzowanie czy należy skuwać tynki jeszcze w innych miejscach. Jeśli tak,to w jakich?



odnowiedź
Proszę przyjąć 100% tynków do skucia.

Pvtanie 23

Czy będzie załączony na stronie wykaz stolarki okiennej i drnłiowej?
odnowiedź
Tak

Pvtanie 24

Proszę o podanie parametrów platformy towarowej,

odpowiedź
PodnośniktowarowyznapędemelektrycznymoWym.podestu1O0x7Ocm.Wysokośćpodnoszenia
do 4,5m, udźwig do 300kg.

Pvtanie 25

łrl łoułoryri" brak pozycji na wyknnanie gładzi gipsowych a w specyfikacji występują,

odnowiedź
Ńffifri.yjąe wykonanie tynków gipsowych na gładko w jakości gładzi gipsowej,

Prtanie 26

ńffiosnit kwestię podwieszenia sufitów w korytarzu, archiwum ( brak pozycji w kosztorysie),

odnowiedź
Wirc-niwu m iw korytarzu przy archiwum nie projektuje się sufitów powieszonych,

Prtanie 27

Rr""*ąr ląstriko i balustrad tyczy się całej klatki schodowej czy tylko klatki parteru?

odnowiedź
Renowac]a lastriko od poziomu piwnic do poziomu pańeru,

Pl,tanie 28

Proszę doprecyzować rodzaj zastosowanych wykładzin PCV,
odpowiedź
szcregoły W opisie projektu aranżacji Wnętrz (W załączeniu),

Pvtanie 29

czy jest możliwe udostępnienie przez zamawiającego zestawienią ściąnek aluminiowych EI,

drzwi aluminiowych i stalowych EI, okien pcv ? zestawienie to bardzo ułatwi wykonanie

dokładnej wyceny materiałów i przyczyni się do przedstawienia wiarygod,nej oferĘ,

odpowiedź
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

Pvtanie 30

Czy projeh przewiduje montaż baterii do nabysków ponieważ w kosztorysie

brai pórycii dotyczących ząmontowania baterii (występują same brodziki 7lql,)
odnowiedź
Tak.

Pltanie 31

Czy podejścia do baterii i zaworów pozostajq istniejące ponieważ brak pozycji w kosztorysie ?

odoowiedź
Wycenió nowe podejścia do baterii i zaworów,

Pvtanie 32

Na podstawie art, j8 ustawy prawo zamówień publicznych zwracąm się z prośbą o wyjaśnienie jakie

opiawy oświetleniowe LEb 24 naleĄ zamontować. Z opisu do projektu nic nie wynikll, a cena tąkich

oproi *oz" się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Ze względu na znaczną ilość lamp



przewidzianych do wymiany mogą one stanowić istotny element kosztorysu ofertowego. W zwięku
z czym proszę o podanie przyWadowych producentów, parametrów lub wskazanie rysunków lamp,

Ponadto proszę o zamieszczenie załączników do
wyp ełni enie komput erow o.

odnowiedź

SIW w wersji edytowalnej, umożliwiającej ich

Do oświeilenia podstawowego należy przyjąć oprawy o parametrach nie gorszych niż:

Oprawa typu Parabolik LED PX20700164 lub równoważna 112kpl+2kpl z modułem AW
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie W kolorze białym, raster
paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, wysokiej czystości, moduł LED
z dodatkową plzesłoną mikropryzmatyczną
Wykonanie: nastropovvy
Dostępne akcesoria: niedotyczy
Zasilanie:230V
Barwa: ciepła
Wymiary: L-długośćW - szerokość H - wysokośó/głębokość 596 x 596 x47

oprawa typu Finestra R|NG LED PX0907535 lub równoważna 38kpl+13kpl z modułem AW
Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary),
podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty mikropryzmatycznej MPRM
Wykonanie: nastropowy
Dosiępne akcesoria: niedotyczy
Zasilanie: 230V
Banva: ciepła
Wymiary: H - wysokość/głębokość F - Srednica zewnętrzna G - Srednica Wewnętrzna
69x520x4'l5

Wersja edytowalna załączników do slWZ dostępna po kontakcie z Referatem Zamówień
Publicznych :r.saluda@piotrkow.pl <mailto:r.saluda@piotrkow,p|>, tel. 0 44 732 17 97.
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