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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy:  przetargu  na  „Termomodernizację  obiektów użyteczności  publicznej:  Szkoły 

Podstawowej we wsi Biała,  Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli   Nr 

1;2;3 w Trzciance”.

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ.

OGÓLNE PYTANIA – dotyczą wszystkich budynków  :  

Pytanie 1. Czy ściany fundamentowe ocieplić styropianem XPS o gr. 13cm (według przedmiaru) 

czy 20cm(według dokumentacji).

Odpowiedź:

Ocieplenie ścian fundamentowych należy  wykonać grubości 13 cm ze styropianu XPS 50.

Pytanie 2. Prosimy o określenie w jaki sposób ma być docieplony dach według dokumentacji ma 

to być – styropian laminowany papą + papa podkładowa + papa nawierzchniowa natomiast 

według przedmiaru układ warstw to - styropian laminowany papą + papa nawierzchniowa (nie 

dotyczy budynku z dachówką)

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w przedmiarze izolacja z wełny granulowanej +styropian laminowany papą + 

papa nawierzchniowa.

Pytanie 3. W opisie mowa jest o iniekcji natomiast brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o 

informacje czy zakres ten należy wycenić?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania iniekcji ścian.



Pytanie 4. W poszczególnych budynkach w dziale remont załączone jest zestawienie stolarki 

drzwiowej które wskazuje na drzwi drewniane natomiast w opisie i  przedmiarze mowa jest o 

drzwiach wewnętrznych aluminiowych prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Drzwi należy wykonać z konstrukcji aluminiowych ciepłych – współczynnik przenikania 1,7.

Pytanie5. Czy remonty schodów są w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

Należy  wycenić  prace  związane  z  wykonaniem podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz 

prace remontowe istniejących schodów zewnętrznych polegające na przebudowie schodów  i 

podestów wraz z ich obłożeniem płytkami antypoślizgowymi zgodnie z opisem w dokumentacji.

Pytanie 6. W której pozycji kosztorysowej ujęto dodatkową siatkę na elewacji do wysokości 2m.

Odpowiedź:

Dodatkową siatkę na elewacji  wysokości 2,0 m należy uwzględnić w nakładach dotyczących 

pozycji „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm klejonymi do podłoża w 

technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane 

ręcznie”.

Pytanie7. Prosimy o dokładne określenie parametrów okien i szyby.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła szyb U=1,0 W/m², profile okienne PVC oraz i drzwiowe 

aluminiowe "ciepłe".

Pytanie  8.  Prosimy o  dodanie  schematów otwierania  okien  –  tylko  przedszkole  nr  1  ma w 

zestawieniu stolarki taki schemat.

Odpowiedź:

W oknach jednoskrzydłowych należy przyjąć skrzydło okna jako uchylno-rozwierane

W oknach dwuskrzydłowych należy przyjąć jedno skrzydło okna jako uchylno-rozwierane drugą 

jako uchylną, 

W oknach czteroskrzydłowych i trzyskrzydłowych należy przyjąć jedno skrzydło pionowe okna 

jako uchylno- rozwierane drugie skrzydło rozwierane , górne i dolne skrzydło jako uchylne.

Pytanie 9. Prosimy też o dokładne określenie kolorystyki okien (przedszkole nr 1 ma RAL 6018).



Odpowiedź:

We wszystkich obiektach kolor stolarki okiennej biały,

podany opis w przedszkolu nr 1 dotyczy obrysu okien, gzymsu i stolarki aluminiowej.

Pytanie 10. Parapety wewnętrzne należy wymienić w oknach wymienianych czy we wszystkich?. 

Odpowiedź:

Parapety należy wymienić tylko przy wymienianych oknach.

Pytanie 11. Czy parapety wewnętrzne mają być z konglomeratu (prosimy o więcej parametrów).

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm.

Pytanie12. Jaką grubość ma mieć tynk zewnętrzny?

Odpowiedź:

Tynk silikonowo - żywiczny o strukturze baranek, kornik lub gładkiej, gr. minimum 1,5 mm. 

Pytanie 13. Czy folię kubełkową należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Nie, należy zastosować płyty styropianowe XPS 50 gr. 13 cm, siatka, klej, izolacja.

Pytanie  14.  Prosimy  o  naniesienie  na  rzutach  budynków  symboli  drzwi  wewnętrznych  i 

zewnętrznych.

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne przewidziane do wymiany podano w tabeli.

Pytanie 15. Prosimy o zestawienie drzwi zewnętrznych które należy wymienić. 

Odpowiedź:

Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne  w obiektach wymiary wg rysunków.

Pytanie 16. Ścianki systemowe do wc z czego mają być wykonane?

Odpowiedź:

ścianki systemowe z drzwiami - konstrukcja aluminiowa  z wypełnieniem z płyt HPL. 

 



 PRZEDSZKOLE NR 1 W TRZCIANCE – REMONT i TERMOMODERNIZACJA

Pytanie: W pliku “opis prac remontowych” w punkcie 4 podpunkt a) mowa jest o wykładzinach 

dywanowych  brak  możliwości  zlokalizowania  na  rysunkach  gdzie  należy  takie  wykładziny 

zamontować.

Odpowiedź:

Nie dotyczy, omyłkowo wpisano podpunkt.

Pytanie:  W pliku “opis prac remontowych” w punkcie 4 mowa jest o sufitach podwieszanych np.  

OWA  brak  możliwości  zlokalizowania  na  rysunkach  prosimy  o  informację  gdzie  należy 

zamontować sufity podwieszane.

Odpowiedź:

Nie dotyczy, omyłkowo wpisano podpunkt w dokumentacji.

Pytanie:  Prosimy o informacje czego dotyczy w kosztorysie na prace budowlane remontowe 

pozycja nr 34 w ilości 35,090m2? 

Odpowiedź:

Dotyczy wymiany ścian łącznika pom 101.

Pytanie: Czy w pomieszczeniu 105, 121, 125 także należy wstawić nowe ścianki systemowe do 

WC – przedmiar wskazuje na wstawienie ścianek WC tylko w pomieszczeniu 122.

Odpowiedź:

Wykonanie nowych ścianek przewidziano tylko w pomieszczeniu 122.

Pytanie: Czy ścianki drewniane składane na parterze i stałe na piętrze mają zostać wymienione? 

Odpowiedź:

Tak ścianki  podlegają wymianie na nowe systemowe wykonane w konstrukcji  aluminiowej  z 

wypełnieniem z płyt HPL.

Pytanie: Czy tarasy zewnętrzne przy salach przedszkolnych należy w jakiś sposób wykończyć?

Odpowiedź:

Tarasy zewnętrzne należy rozebrać i wykonać nowe jako tarasy z kostki POLBRUK .



Pytanie: Prosimy o informację czy drabina ma być wymieniona czy uzupełniona?

Odpowiedź:

Drabina włazowa podlega wymianie na nową.

Pytanie:  Prosimy o wskazanie  gdzie należy wymienić  balustradę według kosztorysu jest  ich 

80mb.

Odpowiedź:

Wymiana balustrad zewnętrznych na podjeździe oraz od strony „tarasów”.

Pytanie:  W przedmiarze na termomodernizację należy wycenić remont węzła cieplnego tj pom 

127 i 128 natomiast zarówno w opisie technicznych jak i  na rysunkach wskazane jest że te 

pomieszczenie są poza remontem. 

Odpowiedź:

Pomieszczenia podlegają remontowi – prace należy uwzględnić w wycenie.

 

PRZEDSZKOLE NR 2 W TRZCIANCE –   REMONT i TERMOMODERNIZACJA  

 

Pytanie:  W  przedmiarze  brak  pozycji  związanej  z  wykonaniem  parapetów  drewnianych 

ażurowych jednocześnie pełniących osłonę dla grzejników. Prosimy o informację czy też zakres 

należy wycenić.

Odpowiedź:

Ujęto w pozycji 40 i 41 przedmiaru instalacja c.o.

Pytanie: W przedmiarze na remont w pozycji  35  podany jest obmiar 1,3x1,3x7 – prosimy o 

wskazanie w których pomieszczeniach są te ścianki?

Odpowiedź:

Ścianki te należy wykonać w sanitariatach.

Pytanie: Na rys. budowlanym między pomieszczeniami 009 a 010 w chmurce zaznaczona jest 

ścianka mobilna prosimy o informację co należy z nią zrobić?

Odpowiedź:



Ścianka  podlega  wymianie  na  nową  systemową  wykonaną  w  konstrukcji  aluminiowej  z 

wypełnieniem z płyt HPL.

Pytanie: Prosimy o informację czy drabina ma być wymieniona czy uzupełniona?

Odpowiedź:

 Drabina włazowa podlega wymianie na nową.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów i dokumentacji na wykonanie schodów i platformy.

Odpowiedź:

W załączeniu ponownie zamieszczamy stosowną dokumentację (załącznik nr 1 do wyjaśnień).

 

PRZEDSZKOLE NR 3 W TRZCIANCE –   REMONT i TERMOMODERNIZACJA  

Pytanie:   W  przedszkolu  nr  3  jest  dokumentacja  na  “Schody  i  platforma  dla  osób 

niepełnosprawnych” które dotyczą budynku przedszkola nr 2. W kosztorysie ani w dokumentacji 

na przedszkole nr 2 nie ma platformy prosimy o wyjaśnienie sytuacji. Dodatkowo dokumentacja 

“Schody i platforma dla osób niepełnosprawnych” mówi o wykonaniu nowych schodów czy to 

znaczy że istniejące należy rozebrać brak takiego zakresu w kosztorysie.

Odpowiedź:

Dokumentacja „Schody i platforma dla osób niepełnosprawnych” dotyczą budynku przedszkola 

nr 2 w związku z czym w tym zadaniu należy uwzględnic koszt montażu platformy i wykonania 

nowych schodów.

Pytanie:  Prosimy o uszczegółowienie zakresu związanego z przebudową schodów i  tarasów 

zewnętrznych – według dokumentacji należy skuć i wykonać nowe nawierzchnie. Prosimy też o 

informację czym należy wykończyć taras przed wejściem głównym.

 Odpowiedź:

Taras przed wejściem również jest objęty zakresem nawierzchni przewidzianych do wymiany 

wraz z remontem murów wokół tego tarasu



SP BIAŁA –   REMONT i TERMOMODERNIZACJA  

Pytanie: Jaką dachówkę należy przyjąć do oferty oraz w jaki sposób należy układać dachówkę – 

np. Koronka?

Odpowiedź:

Dachówka ceramiczna karpiówka ułożona w koronkę.

Pytanie:  Jaką grubość ma mieć izolacja termiczna wełna mineralna na skosach dachu –  w 

dokumentacji jest 25cm w przedmiarze 20cm?

Odpowiedź:

Grubość izolacji na skosach 20 cm.

Pytanie: Prosimy o podanie wymiarów przekroju krokiew i kleszczy.

Odpowiedź:

Wymiary  należy  pobrać  z  natury,  wymianie  będą  podlegać  jedynie  uszkodzone  elementy 

konstrukcji dachu – ilość przyjęto szacunkowo.

Pytanie: Jaki rodzaj płytek klinkierowych na elewację należy założyć do wyceny (kolor, wymiar, 

grubość)

Odpowiedź:

Płytki klinkierowe w kolorze ceglanym, wielkość zbliżona do wymiaru cegły tj. 6,5 cm x 25 cm, 

grubość płytek jak najmniejsza z uwagi na konieczność mocowania tych płytek wokół okien na 

styropianie.

Pytanie: Prosimy o informację na czym ma polegać remont istniejących schodów.

Odpowiedź:

Należy  wycenić  prace  związane  z  wykonaniem podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz 

prace remontowe istniejących schodów zewnętrznych polegające na przebudowie schodów  i 

podestów wraz z ich obłożeniem płytkami antypoślizgowymi zgodnie z opisem w dokumentacji.

Pytanie: W salce do tenisa stołowego tj. nr 214 należy wykonać podłogę sportową czy panele?

Odpowiedź:



Należy ułożyć panele o klasie ścieralności AC5.

Pytanie: Prosimy o podanie więcej informacji na temat podłogi drewnianej – z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Tarcica sosnowa strugana kl. I podłogowa gr. 32 mm.

 

SP ŁOMNICA –   REMONT i TERMOMODERNIZACJA  

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów wykładziny dywanowej.

Odpowiedź:

Wykładzina dywanowa o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, niepalna,  dopuszczona do 

stosowania w obiektach przedszkolnych. 

Pytanie: Czy w ofercie należy przewidzieć wymianę posadzki na tarasie?

Odpowiedź:

Tak,   zakres  ujęto  w  pozycjach  45,46  i  53-58  kosztorysu  na  roboty  budowlane 

termomodernizacja.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki


