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Wyjaśnienie treści SWZ 

 
Pleśna 3 luty 2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. "Adaptacja budynku szkoły podstawowej do 
potrzeb przedszkola w Rzuchowej." 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań doSpecyfikacji Warunków Zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

1. Ilość opraw oświetleniowych, awaryjnych, ewakuacyjnych w projekcie nie jest 

równoznaczna z przedmiarem robót. Proszę o wyjaśnienie, zaznaczenie na projekcie instalacji 

elektrycznej, które oprawy będą podlegały wymianie. Jeśli wszystkie proszę o korektę 

przedmiaru robót. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 2 

2. Czy istniejąca instalacja jest przygotowana pod oprawy awaryjne? 

Wyjaśnienie: Istniejąca instalacja bez zmian. 

Pytanie 3 

3. Ilość przewodów w przedmiarze robót w ilości 40 mb (3x1,5 mm, 3x2,5 mm) będzie 

wystarczająca do wykonania instalacji elektrycznej?   

Wyjaśnienie: Istniejąca instalacja bez zmian. 

 

Pytanie 4 

4. System sygnalizacji pożaru SSP został zaprojektowany na urządzeniach marki BOSCH czy 

możemy zastosować SSP na urządzeniach producenta POLON-ALFA. 

Wyjaśnienie: Należy przyjąć rozwiązanie projektowane lub równoważne. 

Pytanie 5 

5. Łazienka dla niepełnosprawnych, brak w przedmiarze robót systemu przyzywowego 

(został zaprojektowany). 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 6 

6. Brak w przedmiarze instalacji domofonowej (został zaprojektowany). 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie7 

7. Brak w przedmiarze przejść przeciwpożarowych instalacji elektrycznej.  

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 8 

8. Łazienka dla niepełnosprawnych, w projekcie wykonawczym opis na zdjęciu mamy miskę 

wiszącą, czy zastosować miskę wiszącą + stelaż, w przedmiarze robót mamy kompakt. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. Miska wisząca + stelaż. 



 

Pytanie 9 

9. Na parterze pomiędzy pomieszczeniem wiatrołapu a dyżurką jest okno o szerokości 108 

cm, czy ma zostać wymienione na okno EI60 jeśli tak proszę o ujęcie w przedmiarze robót. 

Wyjaśnienie:  

TAK. Okno przewidziano do wymiany. Zostanie ujęte w przedmiarze. 
Pytanie 10 

10. Czy drzwi oznaczone kolorem czerwonym na rysunku A6 i A7 projektu budowlanego są 

to drzwi aluminiowe czy też drzwi płytowe? Drzwi te należy wyposażyć w uszczelkę 

dymoszczelną stąd też przypuszczenie, że mają to być drzwi aluminiowe. Jeśli aluminiowe to 

czy przeszklone czy pełne? 

Wyjaśnienie:  

Parter - rys. nr A6: 
- Drzwi do pomieszczeń 1.4, 1.10, 1.11,  - drzwi płytowe, które mają być wyposażone w 
uszczelkę dymoszczelną. Drzwi te są bez klasy odporności ogniowej. Zdjęcie poglądowe drzwi 
pokazano np. na rysunku nr A31. Drzwi wyposażyć w kontrastujące klamki wg części opisowej. 
- Drzwi do pomieszczenia 1.9 ( szatnia), 1.3 oraz drzwi oddzielające klatkę schodową od 
korytarza (pom. nr 1.7) to drzwi  aluminiowe, przeszklone całościowo, wyposażone w uszczelkę 
dymoszczelną. Drzwi do pom. 1.5 aluminiowe z uszczelką, drzwi pełne z górnym 
naświetlem. Drzwi te są bez klasy odporności ogniowej. 
- Drzwi do schowka pod schodami aluminiowe, pełne z uszczelką dymoszczelną. Drzwi te są 
bez klasy odporności ogniowej 
Piętra - rys. nr A7: 
- Drzwi do pomieszczeń 2.08, 2.07, 2.03, 2.06, 2.19, 2.18, 2.17, 2.15, 2.13, 2.11, 2.10 - drzwi 
płytowe, które należy doposażyć w uszczelkę dymoszczelną. Drzwi te są bez klasy odporności 
ogniowej. Zdjęcie poglądowe drzwi pokazano np. na rysunku nr A31.Dopuszcza się drzwi pełne 
bez "szybki" przeszklenia. Drzwi do pomieszczeń toalet 1.11, 2.15, 2.11, 2.06 bez podcięcia 
wentylacyjnego. Drzwi wyposażyć w kontrastujące klamki wg części opisowej. 

Pytania 11 

11.Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem wentylacji 

grawitacyjnej lub mechanicznej w pomieszczeniach wchodzących w zakres remontu. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 12 

12. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie instalacji przyzywowej w wc dla 

niepełnosprawnych. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 13 

13. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z montażem drugiego domofonu. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 14 

14. Prosimy o potwierdzenie czy malowanie ścian i sufitów korytarzy i sal przedszkolnych 

wchodzi w zakres zamówienia. W przedmiarze brak nakładów na powyższe prace. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

 
Pytanie 15 

15. W opisie wskazano konieczność wykonania w korytarzach i salach przedszkolnych 



lamperii, w przedmiarze nie ujęto tego typu prac. Prosimy o uzupełnienie. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 16 

16. Czy osłony na grzejniki mogą zostać wykonane płyty MDF laminowanej, a nie 

lakierowanej? 

Wyjaśnienie:  

Tak osłony na grzejniki mogą być wykonane z płyty MDF LAMINOWANEJ. 
 

Pytanie 17 

17. Prosimy o uzupełnienie rysunków projektowych oraz przedmiaru o dostawę i montaż 

balustrady przy schodach zewnętrznych zgodnie z opisem technicznym. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 18 

18. Prosimy o wskazanie czy wyposażenie typu: tabliczki Braillea, dozowniki (na mydło, 

papier itp.), kosze na śmieci, gaśnice wskazane w opisie dla projektu wykonawczego 

wchodzą w zakres niniejszej inwestycji. Nie są one ujęte w przedmiarach 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 19 

19.Prosimy o wskazanie czy wyposażenie typu: półeczki na kubeczki, haczyki na ręczniki 

wskazane w opisie dla projektu wykonawczego wchodzą w zakres niniejszej inwestycji. Nie 

są one ujęte w przedmiarach 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

 

Pytanie 20 

20. Czy wyposażenie wskazane na rys. np. A6, A7 typu: stoliki, krzesełka, przechowywalnie 

łóżeczek należy dostarczyć w ramach obecnego przetargu? 

Wyjaśnienie: NIE 

 

Pytanie 21 

21.Prosimy uzupełnić przedmiar o wykonanie ścianki g-k REI120 przy drzwiach 

dwuskrzydłowych EI60 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

Pytanie 22 

22.Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z: 

- uzupełnieniem ubytków w posadzkach powstałych po rozbiórce ścianek 

- obrobienie poszerzonych otworów drzwiowych 



- demontaż umywalek i fartuchów z płytek w salach zabaw wraz z uzupełnieniem 

tynków i gładzi. 

Wyjaśnienie: Zostało ujęte w skorygowanym przedmiarze. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

 

/  Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 
1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 


