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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie nr 24. 

Prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego ścianek mobilnych. 

Odpowiedź na Pytanie nr 24: 

Ściany przesuwne zaprojektowano w systemie mobilnym pozwalającym na utworzenie gładkiej,  
płaskiej ściany.  
Elementy ruchomych ścian są montowane w prowadnicach podstropowych (tzw. szynach jezdnych)  
bezpośrednio na suficie, dzięki czemu są praktycznie niewidoczne po złożeniu.  
Ściany mobilne należy wykonać w wersji półautomatycznej. 
W skład systemu ścian mobilnych wchodzą: 
- szyny jezdne aluminiowe 
- dwie systemowe listwy przyścienne 
- elementy ściany mobilnej. 
System zawieszenia elementów: 
- dwupunktowe – każdy element ściany mobilnej zawieszony jest na dwóch wózkach jezdnych,  
elementy ściany mobilnej parkowane. 
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Pytanie nr 25. 
 
Prosimy o wyjaśnienie z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie, w projekcie opisana jest  
tytanowo-cynkowa o gr 0,65 mm, natomiast w STWiOR blacha stalowa ocynkowana o gr 0,5 - 0,6 mm 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 25: 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,65 mm. 
 
 
Pytanie nr 26. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wiatę śmietnikową 

Odpowiedź na Pytanie nr 26:  
 
W wycenie należy uwzględnić zakup i montaż wiaty śmietnikowej. 
 
 
Pytanie nr 27: 

W SWIZ została zawarta uwaga: 
„UWAGA: W zakres zamówienia nie wchodzi zawarta w dokumentacji projektowej budowa zewnętrznego  
placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, montaż urządzeń małej architektury, wyposażenie  
sal lekcyjnych w meble oraz dostawy i montaż wyposażenia szatni w szafki i ławki oraz  
zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie  
krzewów.” 
Natomiast w przedmiarach widnieją pozycje dotyczące wykonania trawników oraz sadzenie pnączy. 
Prosimy o informację którą opcję wybrać do wyceny. 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 27: 
 
Prace związane z wykonaniem trawników oraz nasadzeniami krzewów nie podlegają wycenie. 
 
 
Pytanie nr 28: 

Czy zamawiający wymaga zamontowania osłon grzejnikowych. Jeśli tak to prosimy o podanie opisu  
i załączenie w przedmiarze. 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 28: 
 
W pomieszczeniach sal zajęciowych dla najmłodszych, łazienkach i jadalni zaprojektowano  
obieg instalacji ogrzewania płaszczyznowego jako system zamknięty, dwururowy, rozprowadzony  
w posadzce. 
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Pytanie nr 29: 

W jakiej technologii mają zostać wykonane kolorowe słupki znajdujące się na elewacji. 

Odpowiedź na Pytanie nr 29: 

Kolorowe słupki wykonane będą jako tynki zewnętrzne cienkowarstwowe barwione w masie  
w kolorze zgodnym z załączoną kolorystyką budynku. 

 

 

 

        Wójt Gminy Koszęcin  

            Zbigniew Seniów 


