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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania polegającego 

na wykonaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Mosinie. 

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

ZP.272.00046.2018   12.09.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00346/18   

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż na zebraniu wszystkich wykonawców, które odbyło się w dniu 
07.09.2018r., informuję o pytaniach, które zgłoszone zostały wraz z odpowiedziami: 
 

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI: 
1. Czy parapety wewnętrzne pozostają? 

ODPOWIEDŹ: Tak. Decyzja o ewentualnej konieczności demontażu i montażu należy do Wykonawcy. 
Zamawiający nadmienia, iż należy przewidzieć malowanie ścian okiennych.  

2. Czy Zamawiający wymaga określonego podziału okien na kwatery?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie narzuca podziału, wymaga jedynie by wszystkie skrzydła były otwierane. 

3. Czy garaże pozostają? 
ODPOWIEDŹ: Tak – jeden z garaży jest przytwierdzony do podłoża na stałe, drugi zostanie przesunięty, przez 
Użytkownika, na czas wykonywania zamówienia. 

4. W trakcie zebrania pokazana została przykładowa sala nr 105. Wykonawca zwrócił uwagę, iż układ kwater 
okiennych jest inny niż na korytarzu. Zamawiający poinformował, iż w trakcie wymiany okien należy zwracać 
uwagę na przewody elektryczne, które zazwyczaj są ułożone pod parapetami oraz możliwe, że na filarkach 
międzyokiennych. 

5. Czy instalacja elektryczna jest na rzutach? 
ODPOWIEDŹ: Tak. 

6. Jaka kolorystyka pomieszczeń? 
ODPOWIEDŹ: Do otworzenia kolorystyka istniejąca. 

7. WC damskie i męskie: zwrócona została uwaga na różny rodzaj płytek, oraz konieczność ich odtworzenia w 
przypadku uszkodzenia. 

8. Dachy: W trakcie zebrania padło zapewnienie ze strony Użytkownika, iż dachy są szczelne. 
9. Panele słoneczne na dachu internatu: 

ODPOWIEDŹ: Panele solarne na dachu internatu pozostają. Ciepło z nich uzyskiwane należy uwzględnić w 
projekcie kotłowni. Panele fotowoltaiczne będą montowane na dachu szkoły i sali gimnastycznej 

10. Wejście/zejście do piwnicy: Jaki jest zakres prac? Co należy rozumieć przez „okratowanie”. 
ODPOWIEDŹ: należy szerokość zejścia dostosować do obowiązujących przepisów oraz wykonać okratowanie w 
taki sposób, by nie było możliwości przedostania się na schody przez osoby nieuprawnione. Zamawiający 
oczekuje by zejście do piwnicy było w takim samym lub zbliżonym standardzie jak do kotłowni. Furtka, 
umożliwiająca wejście na schody, winna być wykonana na pełną wysokość.  

11. Kiedy była wykonana elewacja? 
ODPOWIEDŹ: w 2005r. 

12. Czy stolarka okienna na Sali gimnastycznej cała jest do wymiany? 
ODPOWIEDŹ: Tak. 

13. Zwrócona została uwaga na wentylatory i nagrzewnice na Sali gimnastycznej. Zamawiający poinformował, iż 
nagrzewnice są odłączone, i nie ma w nich wody. Ponadto Zamawiający poinformował, iż nawierzchnia na Sali 
została w tym roku odnowiona. Zamawiający uzupełnia udzieloną odpowiedź, o informację zawartą również w 
programie funkcjonalno-użytkowym, że wentylatory dachowe winny zostać zmodernizowane, w kierunku 
wskazanym w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

14. Przy pomieszczeniu magazynowo-gospodarczym została zwrócona uwaga na elementy betonowe, barierkę, 
daszek nad wejściem. Zamawiający oczekuje wykonania wspólnego daszku nad obu wejściami, oraz by sposób 
i standard wykonania był identyczny lub zbliżony do wejścia do kuchni. 

15. Pytanie o rozwiązanie dotyczące opaski i chodnika wokół budynków. 
 ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

16. Co z zielenią, drzewami przylegającymi do elewacji? 
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ODPOWIEDŹ: gałęzie świerków przy garażach, kasztanowca oraz drzew zlokalizowanych przy froncie budynku 
należy przyciąć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W odniesieniu do żywotnika przy Sali gimnastycznej 
Zamawiający poinformował na zebraniu, że w następnych dniach zaproponuje rozwiązanie. 
Zamawiający niniejszym informuje, iż gałęzie tej rośliny również należy przyciąć i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

17. W niektórych miejscach rury spustowe są odprowadzone (czy do zbiornika, czy do kanalizacji?) natomiast w 
innych nie są – jakie są oczekiwania Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje zmiany rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych. 
Woda z część rynien odprowadzana jest do kanalizacji, z części na tereny zielone. 

18. Co z podbitką przy szatniach? 
ODPOWIEDŹ: Należy odmalować. Widoczne nacieki są wynikiem oddziaływania wody. 

19. Rolety zewnętrzne: czy dotyczy to wszystkich okien Sali? Czy w dokumentacji są wymiary okien? 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający oczekuje by każda ze stron była sterowana oddzielnie od drugiej. Zamawiający 
nie dopuszcza oddzielnego sterowania każdą roletą. Wykonawca winien odmalować tylko te ściany w których 
będą prowadzone przewody. Przewody należy poprowadzić w bruzdach. Informacja o wymiarach okien 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 
Zamawiający uzupełnia powyższą odpowiedź o informację, iż wymiary okien podane zostały w piśmie z dnia 
10.09.2018r. i tego samego dnia zamieszczonym na stronie bip. 

20. Czy jest inwentaryzacja układów i pieców w kotłowni? 
ODPOWIEDŹ: W trakcie zebrania Zamawiający zobowiązał się, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi niezwłocznie. 
W odpowiedzi na powyższe Zamawiający przedkłada projekt wykonawczy instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego z 2010r. Wykonawca winien zweryfikować 
niniejszy dokument ze stanem faktycznym. 

21. Czy Wykonawca ma przewidzieć usunięcie kotłów wraz z demontażem instalacji oraz z utylizacją? Czy któryś z 
pieców nie jest sprawny? 
ODPOWIEDŹ: Wykonawca ma przewidzieć usunięcie kotłów wraz z demontażem instalacji. Natomiast w 
odniesieniu do utylizacji  Zamawiający poinformował iż w następnych dniach udzieli odpowiedzi.  
Zamawiający niniejszym informuje, iż kotły, po demontażu i usunięciu z kotłowni, należy przekazać 
Użytkownikowi tzn. przenieść w miejsce przez niego wskazane oraz odpowiednio zabezpieczyć.  
Użytkownik zapewnił, że wszystkie piece są sprawne.  
W trakcie zebrania Zamawiający poinformował również, iż do Wykonawcy należeć będzie demontaż i utylizacja 
10 zbiorników na olej opałowy.  

22. Jaki jest zakres prac w kotłowni? 
ODPOWIEDŹ: Kotłownia w całości winna być wyremontowana. 

23. Co należy rozumieć pod pojęciem „przebudowa kominów” 
ODPOWIEDŹ: Należy wykonać inwentaryzację przewodów kominowych. Kominy zbędne należy całkowicie 
usunąć, a otwory na dachu wypełnić. Tam, gdzie kominy są potrzebne i winny pozostać, należy je przebudować. 
Zamawiający potwierdza, iż w budynkach istnieje wentylacja grawitacyjna. 

24. Jakie Zamawiający ma preferencje co do parapetów zewnętrznych? 
ODPOWIEDŹ: Parapety winny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min. 0,7mm. 

25. Jaka kolorystyka elewacji? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje utrzymania dotychczasowej kolorystyki. 

26. Czy Zamawiający zna numer koloru elewacji, zgodnie z RAL?   
ODPOWIEDŹ: Z uwagi na fakt, iż elewacja była wykonana w 2005r. wykonawca winien dobrać kolory. 

 
Załącznikami do niniejszego pisma są zdjęcia wykonane podczas zebrania wykonawców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


