
 

Pilchowice dnia 29.12.2015r. 

 

Znak sprawy: IZP.272.840.2015 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  

w Nieborowicach” 

 

Przekazuję państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisem we zworze umowy (załącznik nr 4): 

 

 „W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące roboty:  

 • Roboty zabezpieczające 

 • Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych  

• Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku(ściany i sufity)  

• Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury i stolarki 

drzwiowej – ściany, podłogi. 

 • Renowację parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i ułożenie nowych 

powłok lakierniczych)” 

 

Prosimy o informacje czy Wykonawca ma wyceniać w/w roboty. Brak ich opisu w SIWZ 

(pojawiają się one dopiero w umowie czyli w załączniku nr 4 do SIWZ). 

 

Pytanie 2 

Zgodnie z zapisem we zworze umowy (załącznik nr 4): 

 

 „W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące roboty:  

 • Roboty zabezpieczające 

 • Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych  



 

• Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku(ściany i sufity)  

• Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury i stolarki 

drzwiowej – ściany, podłogi. 

 • Renowację parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i ułożenie nowych 

powłok lakierniczych)” 

 

Prosimy o informacje na jakiej podstawie Wykonawca ma wycenić powyższe roboty? 

Jaki standard należy zastosować przy realizacji tych robót. Jaki standard armatury  

należy uwzględnić w wycenie? Czy ceramikę sanitarną należy uwzględnić w wycenie, 

jeśli tak to jaki ma by ć standard tych urządzeń. Czy powstaną projekty na te roboty ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 

 

Zamawiający informuje, że pełen opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony  

w ogłoszeniu. Zarówno w SIWZ jak i w opisie przedmiotu umowy powinien on mieć 

następujące zapisy co też stanowi odpowiedź na powyższe pytanie Wykonawcy. Opis te 

zamieszczono poniżej. 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  

w Nieborowicach”. 

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

wszelkich robót związanych z termomodernizacją Publicznego Przedszkola w Nieborowicach 

opisanych w dokumentacji przetargowej, łącznie z kompletnym malowaniem wszystkich 

pomieszczeń budynku, kafelkowaniem pomieszczeń kuchni i sanitariatów wraz z wymianą 

armatury sanitarnej i stolarki drzwiowej oraz renowacją parkietu w pomieszczeniu świetlicy 

wiejskiej, z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac 

łącznie z próbami, badaniami i sprawdzeniami wynikającymi z przepisów, wniosków 

Nadzoru Inwestorskiego bądź też Zamawiającego. W zakresie prowadzonych Prac 

Wykonawca opracuje wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót.  

 

 Zamawiający przewiduje realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 Wykonawca dostarczy na pisemna prośbę Zamawiającego wszelkie niezbędne dane do 

wniosków i rozliczeń finansowych koniecznych z tytułu dodatkowego zewnętrznego 



 

współfinansowania inwestycji. 

 

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie oświatowym  

w związku z czym Wykonawca zachowa wzmożoną kontrol ę bezpieczeństwa 

wykonywanych robót oraz dostosuje harmonogram robót do pracy obiektu. 

 

W zakres prac wchodzić będą m. in.: 

 

Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze 

• Rozbiórka istniejącego komina stalowego 

• Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

• Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wszystkimi 

elementami umieszczonymi na dachu (wywiewki, urządzenia techniczne, kominy) 

• Demontaż rynien i rur spustowych oraz zewnętrznej obudowy więźby dachowej 

• Demontaż istniejącej wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wskazanej  

w projekcie 

• Demontaż wskazanej stolarki okiennej 

• Demontaż urządzeń istniejących w kotłowni węglowej wraz z podestami 

• Demontaż wewnętrznej instalacji CO wraz z grzejnikami i obudowami 

• Demontaż parapetów zewnętrznych 

• Demontaż wszelkich elementów na elewacjach np. tablice informacyjne 

• Wykonanie pozostałych niezbędnych demontaży i rozbiórek 

• Wszelkie roboty przygotowawcze 

 

Roboty budowlane i sanitarne 

• termomodernizacja/wykonanie docieplenia ścian wraz z robotami wykończeniowymi 

• termomodernizacja/wykonanie docieplenia stropodachów oraz dachów 

• zmiana źródła ogrzewania na pompę ciepła – montaż pomp ciepła wraz z niezbędnymi 

instalacjami oraz armaturą 

• montaż gruntowych wymienników ciepła obsługujących projektowane pompy 

• wymiana wewnętrznej instalacji CO wraz z wymianą grzejników oraz montażem 

nowych obudów 



 

• adaptacja i remont istniejących pomieszczeń technicznych i kotłowni dla potrzeb 

lokalizacji pomp ciepła 

• wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zasilania pomp ciepła 

• wymiana wskazanej stolarki okiennej 

• wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

• wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej 

• wykonanie niezbędnej impregnacji konstrukcji dachowej 

• remont/wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą wywietrzników na dachu 

• remont/wymiana posadzki na wszystkich podestach wejściowych (w tym również 

tarasach) 

• remont/wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 

• remont/wymiana rynien i rur spustowych 

• remont/wymiana instalacji odgromowej 

• budowa zadaszenia nad wejściem 

• wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych 

 

Roboty elektryczne 

• Linia zasilająca budynek kotłowni, 

• Rozdzielnica elektryczna kotłowni, 

• Instalacja oświetlenia podstawowego, 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego, 

• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

• Instalacja zasilania odbiorników związanych z technologią kotłowni, 

• Instalacja odgromowa, 

• Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• Ochrona przeciwporażeniowa, 

• Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące 

roboty:  

• Roboty zabezpieczające 

• Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych 

• Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych 

budynku(ściany i sufity) 



 

• Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury  

i stolarki drzwiowej (stolarka drzwiowa zgodnie z rysunkiem zamiennym),  

– ściany, podłogi. 

• Renowację parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (cyklinowanie  

i ułożenie nowych powłok lakierniczych) 

 

W zakresie standardów dla n/w robotach informujemy, że: 

- w zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wyceni wszelkie czynności, nadzory 

branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby 

mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót 

- w zakresie robót "odtworzeniowych i naprawczych", wszelkie roboty związane z naprawami 

po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac uzupełnieniem 

przekuć, wypełnieniem bruzd, odtworzeniem tynków, mycie zabrudzonych powierzchni  

i inne roboty towarzyszące. 

-w zakresie "kompletnego odmalowania wszystkich pomieszczeń budynku (ściany, sufity) 

należy przewidzieć: zmycie, przetarcie, szpachlowanie nierówności, zagruntowanie  

i nałożenie 2  lub większej ilości warstw farby w celu uzyskania dobrego krycia oraz inne 

roboty towarzyszące. Do malowania należy użyć farb o odporności na szorowanie na mokro 

co najmniej: klasa I wg PN-EN 13300, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. 

 

-w zakresie "Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury  

i stolarki drzwiowej - ściany i podłogi", należy przewidzieć demontaż armatury, ceramiki 

stolarki drzwiowej, skucie płytek montaż nowych płytek na kleju montaż nowej armatury   

i ceramiki sanitarnej, przeróbkę podejść jeśli konieczna, zakupu baterii i inne roboty 

towarzyszące. 

- płytki na ścianach szkliwione o nasiąkliwości po wypaleniu 3%-6% , wzór i rozmiar do 

ustalenia z Zamawiającym przed montażem minimalny rozmiar płytki 20cm 

 - płytki na podłogach antypoślizgowe R11, klasa PEI minimum III, minimalny rozmiar płytki 

20 cm 

 - drzwi do kabin WC w systemie lekkim płyt z litego laminatu HPL bądź płyt wiórowych P5 

przy czym można wykorzystać istniejące ściany dzielenia kabiny ustępowych 

 - przed montażem wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 

baterii do wyboru dostosowanych do funkcji pomieszczenia 



 

- Przed montażem Wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 

ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do funkcji pomieszczenia, przewiduje się 

unifikację tj. jednolitość wyposażenia 

- drzwi do sanitariatów i kuchni laminowane płyta pełna wzmocniona okleina z warstwa  

o podwyższonej trwałości, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- W zakresie renowacji parkietu w pomieszczeniu świetlicy Wiejskiej (cyklinowanie  

i ułożenie nowych powłok lakierniczych) tj. Cyklinowanie dla wyrównania powierzchni  

i usunięcia starych powłok lakierniczych, oczyszczenie, zagruntowanie i nałożenie min  

3 warstw lakieru poliuretanowego. 

- Ceramikę sanitarną należy uwzględnić w wycenie - ceramika biała z powłoką standardową, 

dostosowana do pomieszczenia, deski sedesowe wolno opadające. Wykonawca przedstawi do 

wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do 

funkcji pomieszczenia, przewiduje się maksymalną unifikację tj. jednolitość wyposażenia  

w pomieszczeniu. 

- Zamawiający informuje, że nie powstaną odrębne projekty na w/w roboty. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur HDPE100 RC zamiast rur PE-Xa w instalacji 

dolnego źródła ciepła? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur HDPE100 RC zamiast rur PE-Xa  

w instalacji dolnego źródła ciepła, ponieważ nie zachowane są parametry równoważności w 

zakresie chropowatości materiału. Jeżeli Wykonawca chciałby zastosować rury HDPE100 RC 

powinien wykonać nowe obliczenia hydrauliczne dla  instalacji wykonanej na tym materiale. 

 

Pytanie 4 

Prosimy Zamawiającego o informację jakimi parametrami należy się kierować przy doborze 

rur równoważnych zamiast rur PE-Xa w instalacji dolnego źródła ciepła. 



 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

Rury muszę być przeznaczone do stosowania w instalacjach w których źródłem ciepła są 

pompy ciepła, ponadto muszą zapewniać wytrzymałość na zadane w projekcie parametry 

czynnika grzewczego oraz zgodność z innymi istotnymi parametrami instalacji, rury muszą 

posiadać tą samą szorstkość tak aby utrzymać założone parametry przepływu czynnika 

grzewczego. 

 

Pytanie 5 

Prosimy Zamawiającego o informację, czy można zastosować kształtki tworzywowe dla 

instalacji c.o. zamiast kształtek mosiężnych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kształtek tworzywowych 

 

Pytanie 6 

Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do takich ich 

określeń, aby warunki te nie były nadmierne, nie ograniczały uczciwej konkurencji, oraz wg 

zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp wytycznej, aby były one proporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia. Nie można zatem wywodzić z tego, iż Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawców, aby legitymowali się oni wykonaniem zamówień o takim samym zakresie, 

jak te które są objęte przedmiotem zamówienia (Sygn. akt: KIO/KD 29/12 UCHWAŁA 

KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 marca 2012 r. - str. 5). Nie powinien on 

bowiem oczekiwać, że Wykonawcy wykażą się wykonaniem takich samych zamówień. 

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania 

warunków powinien być związany  z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia.  

 

Z uwagi na niedookreślenie wymogu proporcjonalności warunku, konieczność wykonania 

dwóch robót budowlanych związanych z budową dolnego źródła ciepła w postaci kolektorów 

pionowych gruntowych (długość odwiertu pojedynczego min. 100m) o wartości robót nie 

mniejszej niż 300 000,00 zł oraz jednocześnie trzech robót budowlanych związanych z 

termomodernizacją polegającą na dociepleniu ścian i modernizacji instalacji CO o wartości 



 

robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł jest naszym zdaniem nieproporcjonalna do wartości 

zamówienia. Prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie. Z praktyki stosowanej dotąd  w 

zamówieniach publicznych wynika iż co do wartości referencji najczęściej stosowana jest 

konieczność wykazania się referencjami o wysokości od 50 do 70 % wartości zadania.   

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

Zamawiający formułuj ąc warunki udziału w postępowaniu zastosował art. 22 ust. 4 

ustawy Pzp w związku z czym nie ma konieczności zmiany przedmiotowych zapisów. 

 

Pytanie 7 

Czy stolarka okienna jest jednokolorowa (kolor orzech) czy dwukolorowa: biały od wewnątrz 

i orzech od zewnątrz? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

 

Należy zastosować stolarkę dwukolorową: biały od wewnątrz i orzech z zewnątrz. 

 

Pytanie 8 

Brak w projekcie i przedmiarach obudowy przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

(prowadzonych pod stropem i nad podłogą). Prosimy o informację czy obudowę przewodów 

instalacji centralnego ogrzewania należy uwzględnić w wycenie. Brak również przedmiarach  

i projekcie wykonywania bruzd pod przewody instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o 

informację w jaki sposób ma być poprowadzona instalacja centralnego ogrzewania.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

 

Instalację c.o. zaleca się poprowadzić w obudowach z płyt gispsowo-kartonowych 

montowanych na ruszcie systemowym. Przedmiotowe roboty należy uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Pytanie 9 

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej wersji edytowalnej 

przedmiarów robót (np.: *.ath) 



 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

 

Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją przedmiarów robót. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów 

ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie 

materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?   

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

 

Systemy docipleń należy zastosować zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w tym zakresie dopuszcza jedynie rozwiązania równoważne czyli takie 

materiały, których wszystkie parametry są co najmniej równe materiałom zawartym  

w dokumentacji technicznej. Na wszystkie zastosowane materiały wymagana jest pełna 

aprobata techniczna. 

 

Pytanie 11 

Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające 

bezpieczeństwo ludzi? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Tak. Zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania 

zapewniające bezpieczeństwo ludzi. 

 

Pytanie 12 

W Projekcie Robót Geologicznych, pkt 4.3 „Technologia wiercenia, konstrukcja otworów 

wiertniczych” do wypełniania otworu podany jest produkt „pasta bentonitowa”. Natomiast w 

Projekcie wykonawczym, tom IV.S, branża Sanitarna, pkt 4.7 „Wytyczne montażowe 

kolektora gruntowego pionowego”, do wypełnienia otworu wpisany jest produkt  z podaniem 

jego zastrzeżonej nazwy handlowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, prosimy o określenie 

minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim musi odpowiadać towar, 

aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego jako produkt równoważny? 

 



 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć parametry jakościowe materiału nie gorsze niż 

określone w instrukcji PORT PC, Wydanie Pierwsze 01/2013. 

 

Pytanie 13 

 

Projekcie wykonawczym, tom IV.S, branża Sanitarna, pkt 4.7 „Wytyczne montażowe 

kolektora gruntowego pionowego”, przywołane są niemieckie wytyczne VDI 4640 

(niedostępne w języku polskim). Czy Zamawiający zgadza się by dla zapewnienia 

odpowiedniego reżimu jakości zastosowanych materiałów do wykonania Dolnego Źródła dla 

pompy ciepła zostały zastosowane wymagania techniczne zawarte w obowiązujących 

„Wytycznych wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1 Dolne źródła do 

pomp ciepła” PORT PC, Wydanie Pierwsze 01/2013, mające rekomendację Departamentu 

Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki?   

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

 

Zamawiający zgadza się by dla zapewnienia odpowiedniego reżimu jakości zastosowanych 

materiałów do wykonania Dolnego Źródła dla pompy ciepła zostały zastosowane wymagania 

techniczne zawarte w obowiązujących „Wytycznych wykonania i odbioru instalacji  

z pompami ciepła. Część 1 Dolne źródła do pomp ciepła” PORT PC, Wydanie Pierwsze 

01/2013, mające rekomendację Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodark 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują konieczności wydłużenia terminu 

składania ofert. 

Kierownik Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 

 

Joanna Kruczyńska 


