
Nr sprawy: IKOŚ. 271.3.2022 

 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

Pleśna 18 marca 2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole 

podstawowej w Świebodzinie” 
 

 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 do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że budynek Przedszkola, zgodnie z dokumentacją 

projektową, nie jest wyposażony w instalację oddymiania/napowietrzania. 

Wyjaśnienie:  Nie jest. 

 
Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że budynek Sali Gimnastycznej, zgodnie z dokumentacją 

projektową, nie jest wyposażony w instalację oddymiania/napowietrzania 

Wyjaśnienie: Nie jest. 

 
Pytanie 3 

Prosimy o informację, czy drzwi aluminiowe stanowiące wyjście ewakuacyjne 

z budynku Przedszkola, tj. drzwi DA3L oraz drzwi A1 mają być wyposażone w: 

a. Klamkę – zgodnie z normą EN179 

b. Dźwignię antypaniczną – zgodnie z normą EN1125? 

 
Wyjaśnienie:  Klamka zgodnie z EN179. 

 
Pytanie 4 

W nawiązaniu do pytania powyżej prosimy o informację, czy drzwi aluminiowe 

stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku Przedszkola, tj. drzwi DA3L oraz drzwi 

A1 mają być wyposażone w: 

a. Klamkę lub dźwignię antypaniczną – tylko na skrzydle czynny (tj. ewakuacja 

odbywa się tylko skrzydłem czynnym) 

b. Klamkę lub dźwignię antypaniczną – zarówno na skrzydle czynnym, jak 

i biernym (tj. ewakuacja odbywa się zarówno skrzydłem czynnym, jak i biernym)? 

 

Wyjaśnienie: Zgodnie z przepisami klamka antypaniczna nie jest wymagana ( zgodnie z 

zestawieniem). 

 



 
Pytanie 5 

Prosimy o informację, czy drzwi aluminiowe stanowiące wyjście ewakuacyjne 

z budynku Sali Gimnastycznej, tj. drzwi DAP1, DAP4p, A3, DA4P oraz drzwi 

zamontowane w witrynie A1 / AP2 mają być wyposażone w: 

a. Klamkę – zgodnie z normą EN179 

b. Dźwignię antypaniczną – zgodnie z normą EN1125? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z przepisami klamka antypaniczna zgodnie z EN1125 ( zgodnie z 

zestawieniem). 

Pytanie 6 

W nawiązaniu do pytania powyżej prosimy o informację, czy drzwi aluminiowe 

stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku Sali Gimnastycznej, tj. drzwi DAP1, 

DAP4p, A3, DA4P oraz drzwi zamontowane w witrynie A1 / AP2 mają być 

wyposażone w: 

a. Klamkę lub dźwignię antypaniczną – tylko na skrzydle czynnym (tj. ewakuacja 

odbywa się tylko skrzydłem czynnym) 

b. Klamkę lub dźwignię antypaniczną – zarówno na skrzydle czynnym, jak 

i biernym (tj. ewakuacja odbywa się zarówno skrzydłem czynnym, jak ibiernym)? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z przepisami klamka antypaniczna zgodnie z EN1125 na obu skrzydłach. 

Pytanie 7 

Z informacji uzyskanych od dostawców stolarki aluminiowej wiemy, że niemożliwym 

będzie uzyskanie współczynnika przenikania ciepła dla okien aluminiowych 

zewnętrznych przeciwpożarowych (tj. dla gotowego wyrobu) na poziomie U ≤ 0,9 

W/m2*K (określonego w zestawieniach stolarki). W związku z tym prosimy 

o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien aluminiowych 

zewnętrznych przeciwpożarowych o współczynniku przenikania ciepła U > 0,9 

W/m2*K przy jednoczesnym zachowaniu parametru klasy odporności ogniowej (np. 

EI60). 

Wyjaśnienie: Parametr odporności ogniowej jest nadrzędny, tak dopuszcza się współczynnik  U > 

0,9W/m2*K. 

Pytanie 8 

Z informacji uzyskanych od dostawców stolarki aluminiowej wiemy, że niemożliwym 

będzie uzyskanie współczynnika przenikania ciepła dla drzwi aluminiowych 

zewnętrznych przeciwpożarowych (tj. dla gotowego wyrobu) na poziomie U ≤ 0,9 

W/m2*K (określonego w zestawieniach stolarki). W związku z tym prosimy 

o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych 

zewnętrznych przeciwpożarowych o współczynniku przenikania ciepła U > 0,9 

W/m2*K przy jednoczesnym zachowaniu parametru klasy odporności ogniowej (np. 

EI60). 

 



Wyjaśnienie: Parametr odporności ogniowej jest nadrzędny, tak dopuszcza się współczynnik  U > 

0,9W/m2*K 

 
Pytanie 9 

W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 15.03.2022 r. – pytanie 

nr 6 – prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia zarówno placu zabaw przy budynku 

Przedszkola, jak i przy budynku Sali Gimnastycznej, ma być wykonana jako 

nawierzchnia trawiasta. 

Wyjaśnienie: Nawierzchnia trawiasta. 

Pytanie 10 

W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 1 i 5 – prosimy o potwierdzenie, że przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody 

nie muszą być zabezpieczone w odpowiedniej klasie odporności pożarowej. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót 

branży elektrycznej o pozycje uwzględniające wykonanie w/w zabezpieczeń ppoż. (na 

chwilę obecną brak pozycji przedmiarowych dot. wykonania zabezpieczeń ppoż. 

przejść instalacji elektrycznych przez przegrody). 
Wyjaśnienie: 

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek został podzielony na strefy pożarowe. Celem 

utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji poprzez strefy co ściany należy 

zastosować odpowiednie środki zaradcze. Dla przejść przez stałe przegrody budowlane przejścia korytami 

kablowymi i drabinkami zabezpieczenia wykonać z wełny i bezrozpuszczalnikowej powłoki ognioochronnej 

o wytrzymałości jak ściana/strop - zgodnie z instrukcją producenta systemu zabezpieczeń ppoż. Wszystkie 

kable i przewody przechodzące przez przegrody p.poż. o średnicy większej niż 4cm, muszą być wypełnione 

masą ognioodporną. Ww przejścia przez przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną. 
Dla sali jest to : 

- do 4 przejść korytami kablowymi o wymiarach 150x150mm do uszczelnienia wełną i masą ppoż. do klasy 

EI60 ściany, 

- do 4 przejść korytami kablowymi o wymiarach 250x250mm do uszczelnienia wełną i masą ppoż. do klasy 

EI120 ściany 

- do 2 przejście przez strop korytami kablowymi o wymiarach 150x150mm do uszczelnienia wełną i masą 

ppoż. do kasy REI stropu 

- 1 przejście nad strop trasy kablowej dla PV o wymiarach 150x150mm do uszczelnienia wełną i masą ppoż. 

do klasy EI stropu 

- 1 przejście do istniejącego budynku szkoły uszczelnione wełną i masą ppoż. do kasy REI ściany 

  
Dla przedszkola jest to: 

- do 5 przejść korytami kablowymi o wymiarach 150x150mm do uszczelnienia wełną i masą ppoż. do klasy 

EI60 ściany 

- 1 przejście nad strop trasy kablowej dla PV o wymiarach 150x150mm do uszczelnienia wełną i masą ppoż. 

do klasy EI stropu 

  

Do wyceny prac budowlanych proszę uwzględnić konieczność wykonania w/w przejść instalacyjnych i 

uszczelnień ppoż. 

Pytanie 11 

W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 1 i 5 – prosimy o potwierdzenie, że przejścia instalacji sanitarnych (z wyłączeniem 

instalacji wentylacji) przez przegrody nie muszą być zabezpieczone w odpowiedniej 

klasie odporności pożarowej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy 

o uzupełnienie przedmiarów robót branży sanitarnej (z wyłączeniem instalacji 

wentylacji) o pozycje uwzględniające wykonanie w/w zabezpieczeń ppoż. (na chwilę 

obecną brak pozycji przedmiarowych dot. wykonania zabezpieczeń ppoż. przejść 

instalacji sanitarnych, z wyłączeniem instalacji wentylacji, przez przegrody). 



 
 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie z opisem "Przejścia rur przez ściany i stropy będące oddzieleniem pożarowym należy wypełnić 

ogniochronną silikonową masą uszczelniającą firmy Hilti." Dotyczy to wszystkich branż sanitarnych (wod-

kan, CO, opadowej). 
 

Przedszkole 

przez ściany tworzywo: 

   Średnica 32: 2 szt. 

   Średnica 25: 6 szt. 

przez strop tworzywo: 

   Średnica 25: 4 szt. 

 

 

Sala gimnastyczna 

przez ściany tworzywo: 

   Średnica 32: 6 szt. 

   Średnica 25: 2 szt. 

   Średnica 16: 4 szt. 

przez strop tworzywo: 

   Średnica 50: 2 szt. 

   Średnica 32: 2 szt. 

   Średnica 25: 2 szt. 

 

gaz DN40 stal: 

   strop: 1 szt. 

 
Pytanie 12 
W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 3 – zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na 

dzień 25.03.2022 r. ze względu na konieczność wyceny tych elementów u dostawców 

zewnętrznych. 
Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert. 
 

Pytanie 13 

W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 8 – zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na 

dzień 25.03.2022 r. ze względu na konieczność wyceny tych elementów u dostawców 

zewnętrznych. 
Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert. 

 
Pytanie 14 
W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 9 – prosimy o potwierdzenie że przedmiotowy budynek mieszkalny został już 

wyburzony/rozebrany. 
Wyjaśnienie: zgodnie z odpowiedzią z dnia 17.03.2022 pytanie nr 9. 

 
Pytanie 15 
 W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 10 – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone zmiany zostały uzgodnione 

z Rzeczoznawcą ds. ppoż. oraz o przesłanie dokumentu potwierdzającego takie 

uzgodnienia. 
Wyjaśnienie: Projekt uwzględniający rezygnacje ze ściany oddzielenia pożarowego w zbliżeniu do budynku 

mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki został uzgodniony z rzeczoznawcą d.s. Ppoż. Wraz z rozbiórką 

budynku mieszkalnego znika czynnik narzucający traktowanie ściany elewacji zachodniej jako ściany 

oddzielenia pożarowego. 



 
Pytanie 16 
W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 10 – prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał lub zamierza uzyskać zamienną 

Decyzję udzielającą pozwolenia na budowę uwzględniającą wprowadzone zmiany. 

 
Wyjaśnienie: Projekt zamienny w zakresie kwalifikowanym przez projektanta jako zmiany istotne  jest 

procedowany. 
 

Pytanie 17 

 W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 17.03.2022 r. – pytanie 

nr 12 – po raz kolejny informujemy, że na stronie internetowej miniPortalu Urzędu 

Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3412602d-fec9- 

4369-b5a3-acd43491597b), dopiero w dniu 16.03.2022 r. (tj. po opublikowaniu 

wyjaśnień z dnia 15.03.2022 r.) udostępniona została znaczna część dokumentacji 

projektowej (w załączeniu przesyłamy screeny [łącznie 5 szt.] z oznaczonymi 

dokumentami udostępnionymi w dniu 16.03.2022 r.). Po raz kolejny zwracamy Państwa 

uwagę na fakt, iż przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do zapoznania 

się z kompletną dokumentacją przetargową przez wszystkich potencjalnych 

Wykonawców, pozwoli im na przygotowanie kompleksowych i rzetelnych ofert oraz 

może zwiększyć liczbę tych Wykonawców, a tym samym zapewnić Zamawiającemu 

odpowiedni poziom konkurencyjności otrzymanych ofert. W związku z tym zwracamy 

się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 25.03.202 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający  podtrzymuje termin składania  ofert. Zamawiający udostępnił pełną dokumentację toczącego 

się postępowania. 
 

Zatwierdził 

/ Józef Knapik / Wójt 

Gminy Pleśna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 


