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ZP.271.17.2016                                     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 odpowiedzi na złożone pytania. 

 
Zamawiający poprawia omyłki w odpowiedziach do pytań z dnia 09.03.2016 r. Za wynikłą 
sytuację przepraszamy. 

  

PPyytt..  7722..  PPrroossiimmyy  oo  ppooddaanniiee  rroozzwwiiąązzaańń  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  bbaalluussttrraadd  ii  

  ppoorręęcczzyy  ww  nnoowwoopprroojjeekkttoowwaannyycchh  kkllaattkkaacchh  sscchhooddoowwyycchh  nnoowweejj  cczzęęśśccii  sszzkkoollnneejj  ((zz  jjaakkiieeggoo  mmaatteerriiaałłuu,,  

wwyymmiiaarryy  ––  bbrraakk  rryyssuunnkkóóww  wwyykkoonnaawwcczzyycchh  ttyycchh  eelleemmeennttóóww))..  

OOddpp..  7722..  OOddppoowwiieeddźź  uuddzziieelloonnoo  ww  ooddpp..  DDoo  ppyytt..  2288  
 
Pyt. 81. Na planie PZT nie jest określone ogrodzenie do usunięcia, proszę o wskazanie.  
Odp. 81. Udzielono odp. W pyt. 23. 
 
Pyt. 85. Na rzutach architektonicznych parteru w ściankach oddzielających pomieszczenia dzieci od 
korytarza zaznaczono witryny P! i W4 (EI15), których to brak w załączonych zestawieniach stolarki. 
Pytanie, czy witryny te są eklementem przetargu, jeżeli tak, proszę o przedstawienie stosownych 
zestawień. 
Odp.85. Udzielono odp. W pyt. 39. 
 
Pyt.113. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zmianę kolejności wykonywania 
poszczególnych Etapów realizacji. Czy zakończenie Etapu 1 (wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie) jest warunkiem koniecznym do spełnienia przed rozpoczęciem prac Etapu 2? Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na równoległe prowadzenie prac Etapu 1 i 3 z zachowaniem określonych 
w SIWZ warunkach finansowania na lata 2016, 2017 i 2018 ? 
Odp. 113. Odpowiedź jak w pyt. 84. 
 
Pyt. 119. Na rzucie dachu w projekcie konstrukcji zostały zaznaczone panele fotowoltaiczne – proszę 
o informację czy dostawa i montaż tych paneli leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, proszę i 
specyfikację urządzeń oraz projekt montażu i zasilania. 
Odp. 119. Udzielono odpowiedzi w punkcie nr 69. 
 
Pyt. 124. Proszę o informację czy pokrycie papą na istniejącym dachu (budynek szkoły z etapu II) jest 
wykonane z papy asfaltowej. 
Odp. 124. Udzielono odpowiedzi w pkt. 19. 
 
Pyt. 126. Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje naprawę lub wymianę obróbek 
blacharskich znajdujących się na ścianach bocznych lukarn na dachu w etapie II. W przypadku 
wymiany bardzo proszę o podanie istotnych parametrów obróbek blacharskich. 
Odp. 126. Udzielono odpowiedzi w pyt. 32. 
 
Pyt.136. Jakiego typu jest zastosowany kabel światłowodowy (wielomodowy, jednomodowy). Proszę o 
podanie charakterystycznych parametrów. 
Odp. 136. Odp. W pkt. 135. 
 

 

 

 

 
 
 


