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Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z 
wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie 
 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania: 
 
Pyt.1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o 
potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach  z 
normą PN EN 14904:2009. 
Odp.1 Podłoga sportowa musi być zgodna ze wszystkimi punktami normy dot. podłóg 
sportowych. W załączeniu rysunek projektu wykonawczego PWK 04 PRZEKRÓJ A-A-B-B 
 
Pyt. 2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. 
Odp. 2.  Zamawiający wymaga systemowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14 904 
:2009. Podłoga sportowa musi być wykonana na ruszcie drewnianym z warstwą 
użytkową warstwy wierzchniej wykonanej z twardego litego drewna liściastego o gr. 22mm +/-
0.5mm. Cały system podłogi sportowej musi posiadać certyfikat jednostki certyfikującej 
potwierdzający zgodność systemu podłogi w zakresie : amortyzacji , odkształcenia pionowego, 
odbicia piłki, tarcia (śliskość), odporności na obciążenia toczne.  Podłoga fabrycznie 
lakierowana. Całość wykończona listwą wentylacyjną umożliwiającą cyrkulację powietrza pod 
podłogą. 
 
Pyt. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. 
ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach. 
Odp. 3. Z związku z pkt. 1 zaproponowane rozwiązanie może zostać użyte. 
 
Pyt. 4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących izolacji termicznej zewnętrznych ścian 
projektowanych obiektów budowlanych. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego 
branży architektoniczno-budowlanej (pkt.8., ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych należy 
ocieplić wełną mineralną (gr.15cm), w punkcie 9.2. tego opisu: „ściany ocieplone wełną mineralną 
gr.25cm”, w punkcie 3a (s.18) opisu technicznego do branży konstrukcyjnej, jako ocieplenie ścian 
zewnętrznych występuje styropian (gr.25cm); prosimy o jednoznaczne uściślenie powyższych 
rozbieżności. 
Odp. 4. Ściany kondygnacji nadziemnych należy ocieplić wełna mineralną o gr. 25cm poza 
ścianami łącznika gdzie gr. ocieplenia wynosi 10cm. 
 
Pyt. 5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pokrycia dachów nowoprojektowanych 
obiektów budowlanych. Zgodnie z Opisem technicznym projektu wykonawczego )branża 
architektoniczna, pkt.8) w części dotyczącej nowoprojektowanych obiektów zapisano jako warstwę 
stropodachu styropapę gr. 25cm, w punkcie 9.2. natomiast występuje styropapa gr. 35cm. 
Odp. 5. Na stopodachu projektuję się styropapę o gr. 35cm. 
 
Pyt. 6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących fundamentów nowoprojektowanego budynku 
szkoły i przedszkola. Zgodnie z Opisem technicznym branży konstrukcyjnej, pod projektowane ściany 
działowe należy wykonać ławy fundamentowe 30x30cm (pkt 3a, s.19) natomiast na rysunku rzutu 
fundamentów (rys. nr PB/K 01) zapisano „Wykonać fundamenty pod ściany działowe poprzez 
pogrubienie warstwy chudego betonu”. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp.6. Należy wykonać pogrubienie warstwy chudego betonu tworząc pas 30x30cm w linii 
ściany działowej. 
 



Pyt.7. Prosimy o potwierdzenie informacji zawartej w punkcie 3a (opis techniczny: branża 
konstrukcyjna, s.20): „ W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych pod stopami lub ławami należy 
wybrać grunt do poziomu nośnego i usunięta warstwę zastąpić chudym betonem”. 
Odp.7. Potwierdzamy informację „W przypadku stwierdzenia miejscowo gruntów nienośnych pod 
stopami lub ławami należy wybrać grunt do poziomu nośnego i usunięta warstwę zastąpić betonem 
lub zagęszczonym piaskiem” (według opinii geotechnicznej sytuacja nie powinna wystąpić). 
 
Pyt.8. Prosimy o sprecyzowanie informacji zawartych w udostępnionej dokumentacji projektowej 
dotyczące II etapu inwestycji: remont istniejącego obiektu szkolnego. Czy przewiduje się odkrywkę 
fundamentów obiektu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej fundamentów? Zapisy w 
dokumentacji nie są jednoznaczne. 
Odp. 8. Przewiduje się odkrywkę fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i 
cieplnej ścian fundamentowych. 
 
Pyt. 9.  Prosimy o sprecyzowanie informacji na temat wycinki 24 drzew (zapis w opisie technicznym 
zieleni i gospodarki drzewostanem, pkt II ). Czy Zamawiający otrzymał zgodę na te wycinkę? Jeśli nie, 
po czyjej stronie będą koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew. 
Odp. 9. Dokumentacja zawiera pozwolenie na wycinkę drzew. 
 
Pyt. 10. Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy opisem technicznym dotyczącym elewacji: „…Na 
pokrycie elewacji, wraz z przyziemiem użyte zostaną panele cementowo-włókniste. Kolory elewacji 
wskazane w projekcie wykonawczym należy traktować, jako poglądowe, a ostateczną kolorystykę 
należy uzgodnić z inwestorem..” a opisem na rysunkach:   

1A – ściana zewnętrzna: tynk silikatowy na siatce z klejem + termoizolacja, styropian 25 cm 
1C – ściana zewnętrzna: panele kompozytowe ok. 5 cm + termoizolacja, styropian 25 cm Pytanie, 
w jakiej technologii i z jakiego materiału ma być wykonana elewacja na poszczególnych 
budynkach. 

Odp. 10. Nowoprojektowany budynek należy wykończyć panelami cementowo-włóknistymi, 
natomiast budynek istniejący należy wykończyć tynkiem sylikatowym. 
 
Pyt. 11. Proszę o określenie wykończenia blachy trapezowej (ocynkowana, powlekana) użytej na 
stropodach sali sportowej. 
Odp. 11. Należy wykończyć blachą ocynkowaną, powlekaną od spodu. 
 
Pyt. 12. Proszę o potwierdzenie, że stolarka okienna i drzwiowa p.poż (EI30 i EI60) zgodnie z opisem 
technicznym ma być wykonane w technologii PCV. 
Odp.12. "Zastosowana będzie stolarka wewnętrzna stalowa, płytowa lub z pcv..." Projektuje się 
stolarkę stalową ppoż EI30, EI15 i EI60  
 
 
Pyt. 13. W załączonych przedmiarach robót budowlanych mowa jest o panelach akustycznych 
sufitowych i ściennych. Pytanie, co należy rozumieć przez to pojęcie. W opisie technicznym brak jest 
tego rodzaju sformułowań. 
Odp.13. Opis paneli ściennych i sufitowych jest szczegółowo opisany w pliku pdf zalecenia 
dot. użycia akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych w pomieszczeniach.  
 
Pyt. 14. W załączonej dokumentacji technicznej brak jest dokumentów dotyczących nowego 
ogrodzenia z bramami i furtkami, za wyjątkiem ogrodzenia placu zabaw. Jedyna informacja pojawia 
się w przedmiarze robót. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac ujęty w przedmiarze dotyczący ww. 
prac jest obowiązujący. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki elementów ogrodzenia z 
elementami dodatkowymi. 
Odp.14. Rys. bram i furtek w załączniku 
 
Pyt. 15. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zamieszonym w opisie technicznym (31 
elementów), a przedmiarem robót (33 elementy) zestawieniem wyposażenia kuchennego. Które 
obowiązuje? 
Odp.15. W kuchni przewidziano 33 urządzenia zgodnie z opisem technicznym i analogiczną 
numeracją urządzeń na rysunkach PW03 w pom. kuchennych.  
 
Pyt. 16. Czy zamieszczone w przedmiarze wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy wchodzi w zakres 
przetargu? Jeżeli tak, to proszę o uszczegółowienie poszczególnych elementów wyposażenia, 
przedmiar zawiera tylko tytuł danego rodzaju elementu. 



Odp.16. Krzesła z lakierowanej sklejki bukowej, na stelażu wykonanym z rury stalowej, 
malowany proszkowo dostosowanym do przedziału wiekowego dzieci. Biurka dla dzieci na 
stelażu z rury stalowej, malowanej proszkowo, blat płyta meblowa z okleiną PCV. Szafki do klas 
z płyty laminowanej gr 18mm klasa higieniczności EI obrzeża PCV. Meble do klas 1-3 zgodnie 
z PN-EN 14749:2007. Szafki do szatni z płyty laminowej wykończone okleiną PCV zgodnie z 
wym. z przedmiaru. Regały do biblioteki z płyty meblowej w kolorze buk. 

 
Pyt. 17. Czy zgodnie z opisem technicznym (pkt. 16.8.5), w zakres wyposażenia wchodzą gaśnice 
p.poż.? 
Odp.17. W przedmiarach nie przewidziano wyposażenia w gaśnice ppoź. 
 
Pyt. 18. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załączników, które należy 
załączyć do oferty (tj. w formacie Word). 
Odp. 18. Zamawiający umieścił załączniki edytowalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


