
BZP.341-40/2010                                    Swarzędz, dnia 02 . 06. 2010 r.
Nr pisma: BZP.341-0040/004/2010

dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 

na os. Kościuszkowców 4 w Swarzędzu”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Dotyczy: Elementu „B" przedmiaru - Według przedstawionych obmiarów i opisu trudno o prawidłową 

wycenę stolarki okiennej i drzwiowej.
Proszę o przedstawienie szczegółowego zestawienie stolarki drzwiowej oraz okiennej z zaznaczonymi 
podziałami i kierunkiem otwierania skrzydeł, czy skrzydła mają być uchylne, rozwieralne czy uchylno – 
rozwieralne”.
Odpowiedź nr 1
Zestawienie stolarki – po dokładnych pomiarach przez firmę wykonawczą okien. 

Okna drewniane wymienić na okna z PCV z zachowaniem podziału i mają być            

uchylno – rozwieralne.

Zapytanie nr 2
„Dotyczy:  poz.  59  -  przedmiaru  -  Ochrona  narożników wypukłych  -  brak  w  przedmiarze  ochrony 
narożników  okien.  Proszę  o  sprecyzowanie  czy  w  w/w  oknach  nie  będą  montowane  listwy 
narożnikowe”.
Odpowiedź nr 2
Będą montowane listwy narożnikowe – zgodnie ze sztuką budowlaną. Ująć                        
w materiałach pomocniczych dla ocieplenia poz. 56.

Zapytanie nr 3
„Dotyczy: poz.  66 -  przedmiaru - malowanie podokienników zewnętrznych – czy można pominąć tę 
pozycję w przedmiarze a przyjąć w poz. 61 - obróbki blacharskie -podokienniki z blachy powlekanej 
zgodnie z katalogiem NNRNKB 202 054 -02”.
Odpowiedź nr 3
Nie pomijać tej pozycji.

Zapytanie nr 4
„Dotyczy: poz. 74 - przedmiaru - proszę o podanie obmiarów w m2. Ułatwi to wycenę pozycji”.
Odpowiedź nr 4
Zapoznać się w terenie – wizja lokalna i ująć jak w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 5
„Dotyczy: Poz. przedmiaru- dot. obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - czy należy przyjąć 
blachę ocynkowaną czy można przyjąć cynk - tytan”.
Odpowiedź nr 5
Przyjąć blachę ocynkowaną.

Zapytanie nr 6
„Dotyczy: Element „E" poz. 92 i 93 - przedmiaru - Czy wymiana zaworów dotyczy całego budynku czy 



fragmentu budynku. Proszę o sprecyzowanie o jaki zakres chodzi”.
Odpowiedź nr 6
Dotyczy całego budynku.

Zapytanie nr 7
„Dotyczy:  Element  „E"  poz.95  -  przedmiaru  -  Jakiego  zakresu  dotyczy  opracowanie  projektu 
technicznego centralnego ogrzewania -fragmentu budynku - Sali gimnastycznej - zgodnie z poz. 94 czy 
całego budynku. Proszę o sprecyzowanie o jaki zakres c. o. chodzi”.
Odpowiedź nr 7
Chodzi o cały budynek.

Zapytanie nr 8
W  opisie  technicznym  dokumentacji,  w  części  cokołu  przewidziano  wykonanie  wyprawy  z  tynku 
mozaikowego, natomiast w zestawieniu kolorystyki oraz na zamieszczonych rysunkach przewidziano 
wykończenie cokołu płytkami klinkierowymi. 
Odpowiedź nr 7
Przyjąć jak w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 9
Pozycja 94 przedmiaru "wymiana instalacji w sali gimnastycznej" opisana jest jako 1 kpl. Brak opisu 
technicznego,  oraz  rysunków  uniemożliwia  prawidłową  wycenę.  Proszę  o  umieszczenie  na  stronie 
zamawiającego materiałów dotyczących tej pozycji.
Odpowiedź nr 9
W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający wykreśla z przedmiaru pozycje 94 i 95.
W związku z powyższym pozycji 94 i 95 przedmiaru nie należy uwzględniać przy sporządzaniu ceny 
ofertowej. Powyższy zakres nie należy do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
08 . 06. 2010r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 08 . 06 . 2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


