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Jarocin, dnia 09.08.2016r. 

NNrr  sspprraawwyy::  SSPP44--334422..33..11..22001166 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na  

„Rozbudowę Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół 

nr 4 w Jarocinie”, prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: 

Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z fasadami. Jego brak 

uniemożliwia wycenę zaprojektowanych elementów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z prośbą Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.sp4jarocin.pl 

zestawienia stolarki otworowej wewnętrznej i zewnętrznej.   

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych branży budowlanej. Brak jest 

szczegółowych danych dot. sposobu wykonania zbrojenia elementów żelbetowych  

(słupy, belki, podciągi). 

Odpowiedź: 

Rysunki warsztatowe elementów żelbetowych zostaną przekazane wyłonionemu 

Wykonawcy. Elementy żelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wykonywane  

na budowie.  

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót do wyceny w poz. nr 27 kosztorysu branży 

elektrycznej. „Przebudowa sieci  Energa Operator - usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury 

zgodnie z warunkami przebudowy nr R/16/035382”. Prosimy również o załączenie 

przytoczonych warunków przebudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.sp4jarocin.pl warunki przebudowy 

sieci energetycznej.    
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Pytanie nr 4 

Dokumentacja projektowa przewiduje dostawę i montaż platformy schodowej dla 

niepełnosprawnych. Brak szczegółowych danych w dokumentacji. Prosimy o podanie 

szczegółowych parametrów i wymagań dot. zaprojektowanej platformy. 

Odpowiedź: 

Platformę schodową dla osób niepełnosprawnych należy zamontować zgodnie  

z załączoną specyfikacją techniczną urządzenia lub o równoważnych parametrach.   

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju ustępów do wyceny. Typu kompakt, czy wiszące na 

podtynkowych stelażach. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju baterii umywalkowych do wyceny. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zaworów spłukujących pisuarowych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju (klasy) wymaganych płytek ceramicznych podłogowych  

i ściennych. 

Odpowiedź:  

Płytki ceramiczne podłogowe o wysokiej antypoślizgowości (np. R10) klasa ścieralności 

V o małej nasiąkliwośći (E równe bądź mniejsze 3%).  

Płytki ścienne ceramiczne szkliwione. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów membrany dachowej. 

Odpowiedź:  

Membrana dachowa 2 warstwowa PCW z poliestrowym wzmocnieniem gr. min 1,5 mm. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów pustaków łupanych. 

Odpowiedź:  

Pustaki barwione w masie betonu wzbogaconego kruszywem posiadające ozdobne, 

łupane lico, które imituje kolorem i strukturą naturalny kamień. Elementy wzmocnione 

technologią wibroprasowania charakteryzują się wysoką odpornością na warunki 

atmosferyczne i działanie promieni UV. 
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Pytanie nr 11 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów płytek klinkierowych na schodach  

i „tarasach” zewnętrznych. 

Odpowiedź:  

Tarasy jak i schody zewnętrzne wykonane z kostki betonowej. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów zastosowanych wykładzin. 

Odpowiedź:  

Wykładziny  wielowarstwowe Homogeniczne  PCW zgrzewane gr. całkowitej 2 mm  

i gr. użytkowej 0,8 mm  o wysokiej antypoślizgowości(np. R10) i ścieralności ( np. T). 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o sprecyzowanie parametrów ścian segmentowych składanych na piętrze. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o sprecyzowanie parametrów wełni mineralnej na dachu. 

Odpowiedź:  

Wełna mineralna dachowa  dwuwarstwowo np. Paroc ROB 30 + Paroc ROB 60 lub 

system równoważny.   Membrana dachowa 2 warstwowa PCW z poliestrowym 

wzmocnieniem gr.  min 1,5 mm. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o sprecyzowanie elementów i parametrów wykonywanej elewacji wraz z podaniem 

oczekiwanej kolorystyki. 

Odpowiedź:  

Technologia wykonania elewacji zgodnie projektem budowlanym specyfikacją oraz 

przedmiarem robót, kolorystyka z wizualizacją budynku. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i kolorystyki parapetów wewnętrznych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o sprecyzowanie parametrów i kolorystyki ścianek sanitariatów HPL. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

W związku z w/w pytaniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia  

18 sierpnia 2016 roku do godz. 10:00. 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści 

składnej oferty.  


