
Zespół  Ekc rnizng Adinhistracyy 
Szkół  w Goździe 

26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Gózd, dnia 26.03.2014 r. 

Treść  zapyla ń  oraz wyja śnienia dotycz qce zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 
Termomodernizacj ę  budynku Szko ły Podstawowej w Klwtace" 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) Zespó ł  Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł  w Goździe przekazuje 
treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie nr 1 
Brak w obmiarze rozbiórki pokrycia dachowego z p łyt eternitowych (Stary budynek) wraz 
z utylizacj ą  i wywozem. 
Pytanie; czy inwestor przewiduje rozbiórk ę  pokrycia z utylizacj ą  i wywozem, jeżeli tak to 
jaka ilość . 

Odpowiedź : 
-Nie 
Rozbiórka pokrycia dachowego z p łyt eternitowych, utylizacj ę  i wywóz będzie 
wykonana oddzielnie w innym zadaniu. 

Pytanie nr 2 
W specyfikacji technicznej jest pozycja sprawdzenia przyczepno ści do podłoża w obmiarze 
brak takiej czynno ści. 
Pytanie; czy przewidziana jest w/w czynno ść , jeżeli tak, to jaka ilość . 

Odpowiedź : 
Zamawiaj ący nie przewidział  tej czynności. 

Pytanie nr 3 
Brak w przedmiarze oczyszczenia i zmycia pod łoża pod docieplenie w systemie lekko-
mokrym. 
Pytanie; czy przewidziana jest do wykonania w/w czynno ść , jeżeli tak to jak ilość . 

Odpowiedź : 
Zamawiaj ący nie przewiduje wykonania tej czynno ści. 

Pytanie nr 4 
W specyfikacji technicznej występuje tynk kamyczkowy o uziarnieniu 1.4 mm w przedmiarze 
(poz.27) jest 2 mm. 
Pytanie; jakie uziarnienie nale ży przyj ąć  do wyceny. 

Odpowiedź : 
Do wyceny nale ży przyj ąć  tynk o uziarnieniu 2 mm. 



Pytanie nr 5 
W specyfikacji technicznej występuje pozycja-dodatkowa wzmocnienie powierzchni, 
z zastosowaniem siatki z tworzywa sztucznego zamontowanej na ca łej wysoko ści ścian 
fundamentowych do wysoko ści okien parteru. 
Pytanie; czy inwestor przewiduje wykonanie w/w czynno ści, jeżeli tak to, jaka ilo ść . 

Odpowiedź : 
Zamawiaj ący nie przewiduje wykonania tej czynno ści. 

Pytanie nr 6 
W specyfikacji technicznej drzwi zewn ętrzne wyst ępuj ą  z wkładką  termiczną  z wełny 
mineralnej natomiast w przedmiarze (poz. 47) s ą  przewidziane drzwi Al. Szklone na 
budowie. Proszę  o wyjaśnienie oraz dokładny opis okuć  do drzwi. 

Odpowiedź : 
Drzwi o wspó łczynniku przenikania ciep ła maksymalnie 1.4. szkło N. 
Dwa zamki z wkładkami atestowanymi, pochwyt, samozamykacz z blokad ą . 

Pytanie nr 7 
Brak w obmiarze demonta ż  instalacji odgromowej. 
Pytanie; czy przewidziana jest w/w czynno ść , jeżeli tak to, jaka ilo ść . 

Odpowiedź : 
Tak 
Zamawiaj ący przewidzia ł  demontaż  instalacji odgromowej należy 
przyj ąć  - 373 mb. 

Pytanie nr 8 
Brak pozycji; Rury winidurowe fi 28 mm dla uk ładania instalacji odgromowej w styropianie. 
Pytanie; czy przewidziane s ą  rury winidurowe fi 28 do wciągania drutu, jeżeli tak to, jaka 

Odpowiedź : 
Tak 
Należy przyj ąć  rury winidurowe - 128 mb. 

Pytanie nr 9 
Brak pozycji drzwiczki do złączy kontrolnych. 
Pytanie; czy przewidziane s ą  drzwiczki do złączy kontrolnych, je żeli tak to, jaka ilo ść . 

Odpowiedź : 
Tak 
Należy przyj ąć  14 szt. drzwiczek do z łączy kontrolnych. 

Pytanie nr 10 
Sz. P. proszę  o wyjaśnienie czy należy wycenić  rozbiórkę  oraz utylizacj ę  pokrycia dachowego 
z eternitu, gdyż  nie zostało to zamieszczone w przedmiarze a w specyfikacji technicznej 
widnieje taki zapis. 

Odpowiedź : 
- Nie 
Rozbiórka pokrycia dachowego z p łyt eternitowych, utylizacj ę  i wywóz będzie 
wykonana oddzielnie w innym zadaniu. 



Pozosta łe zapisy SIWZ pozostaj ą  bez zmian. 

Niniejsze odpowiedzi zostan ą  niezwłocznie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone 
na stronie internetowej Zamawiaj ącego w dniu 26.03.2014r.. 
Udzielone wyja śnienia zostaną  dołączone do SIWZ i b ędą  stanowi ły jej 
integralną  część . 

Jednocześnie informujemy, i ż  termin składania ofert nie ulega zmianie. 

DYREKTOR 

$~fózef V 


