
 

 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00018.2017    19.05.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00217/17    

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164, ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. W specyfikacji materiałowej dołączonej do projektu wentylacji wyspecyfikowano 66 regulatorów VAV, w przedmiarze 

inwestorskim wpisano 41 regulatorów VAV. Prosimy  o podanie ilości  regulatorów jaką  należy uwzględnić w wycenie. 

2. Prosimy o uszczegółowienie opisu okien wewnętrznych OW3, OW5 i OW8. 

3. Prosimy o określenie sposobu wykonania oraz specyfikacji logotypu na elewacji (styrodur, PCV lub inny). 

4. W kosztorysie ofertowym w pozycji 196 dotyczącej ścian trybuny pojawiły się pozycje dotyczące przyklejenia płyt styropianowych 

i tynku, czyli wykonania elewacji metodą lekką–mokrą. Według detali wykonawczych trybuna nie ma wykończenia. Proszę 

o informację jakie wykończenie przyjąć do oferty. 

5. Proszę o sprecyzowanie sposobu wykończenia i izolacji zewnętrznych murków oporowych. 

6. Proszę doprecyzować gdzie ma być zlokalizowana przesłona przeciwsłoneczna, automatyczna  na pergoli na placu rekreacyjnym 

oraz proszę określić jej wymiary. 

7. Czy piec chlebowy musi posiadać oddzielny popielnik czy dopuszczalna jest wersja z wyczystką przez drzwiczki? 

8. Proszę doprecyzować z jakiego systemu pochodzi zadaszenie pergoli na placu rekreacyjnym. 

9. Jaki ma być kolor oraz wymiary wielkoformatowych płyt betonowych, zastosowanych na tarasie sali konsumpcyjnej? 

10. Proszę udostępnić rysunek szczegółowy rusztu grillowego ze stali nierdzewnej lub podać specyfikację wg której ma być 

wykonany. 

11. W opisie technicznym konstrukcji (pkt. 5.5.13) mowa o konieczności wykonania drenażu opaskowego. Prosimy o przekazanie 

szczegółowej dokumentacji 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1 – Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić 51 sztuk regulatorów VAV. 

Ad. 2 – Wszystkie okna i profile wewnętrzne z profili aluminiowych zostaną wykonane w kolorze białym. Dodatkowo okno podawcze 

OW5 należy wyposażyć w okucia lub siłowniki umożliwiające pozostawienie okna w pozycji otwartej i umożliwiającej 

ponowne zamkniecie bez konieczności odblokowywania. Pozostałe informacje dotyczące okien i witryn zawarte zostały 

w pkt 14.3. opisu technicznego w branży architektonicznej. 

Ad. 3 – Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wymalowanie loga 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

Ad. 4 – Powierzchnię ścian trybuny należy wykonać wg. uwarstwienia SZ1.5 (wyprawa tynkowa bez styropianu).  

Ad. 5 – W częściach nadziemnych należy wykonać wyprawę tynkową wg. uwarstwienia SZ1.5. 

W częściach zasypanych gruntem należy wykonać izolację wg. uwarstwienia SF1 (ściana żelbetowa z izolacją przeciwwodną 

i folią kubełkową). 

Ad. 6 – Przesłona przeciwsłoneczna, o wymiarach w zakresie 8,9–9,1m x 6,5–6,7m. (nazywana zamiennie zadaszeniem) ma być 

zamocowana na ażurze z profili stalowych nad miejscem konsumpcji. Po zamknięciu ma tworzyć zadaszenie nad miejscem 

konsumpcji, które będzie zakrywać całą pergolę. 

Ad. 7 – Piec chlebowy powinien zostać wyposażony w oddzielny popielnik. Dopuszczalna jest również wyczystka przez drzwiczki. 

Ad. 8 – Przez zadaszenie określona została mobilna, tekstylna przesłona przeciwsłoneczna opisana w odpowiedzi na pytanie nr 6 

oraz w pkt 7.2 opisu technicznego w branży architektonicznej – Projektu Zagospodarowania Terenu. 

Ad. 9 – Płyty zostały opisane w pkt 8.1 opisu technicznego branża architektura. Wszystkie wielkoformatowe płyty betonowe zostaną 

wykonane w kolorze jasnoszarym. 

Ad. 10 – Ruszt grillowy powinien składać się z wanny z blachy nierdzewnej z otworem w dnie umożliwiającym dopływ powietrza  

odpływ wody w trakcie czyszczenia (z wyprowadzeniem poza postument betonowy). Wymiary rusztu podano na rys. det. B 

rys. 1/3 branży architektonicznej Projektu Zagospodarowania Terenu. Ruszt należy wykonać w ramie z kątowników giętych 

ze stali nierdzewnej nakładanej na wannę.  

Ad. 11 – Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić drenaż opaskowy. 

 Zamawiający publikuje dokumenty niezbędne do wyceny. 

Jednocześnie informuję, iż terminy, wyznaczone pismem opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

16.05.2017 r., pozostają bez zmian. 
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