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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. 
  

 
III G 211/06/15 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane  
w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 2  

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1.1:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi remont budynku gospodarczego (docieplanie 

wraz z wyprawą z tynku silikonowego) – w przedmiarach zakres tych prac nie został 

uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź 1.1: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu budynku gospodarczego. 

 

Pytanie 1.2:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi remont tarasu – w przedmiarach zakres tych 

prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz  

z przedmiarem. 
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Odpowiedź 1.2: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu tarasu. 

 

Pytanie 1.3:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi remoncie schodów, ogrodzeń, balustrad, 

opaski betonowej, balkonu od strony zachodniej oraz wymiana balustrad pochylni  

– w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę  

o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź 1.3: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 1.4:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi remont dachu papowego nad pomieszczeniem 

„sala kolumnowa” oraz wymiana okien w sali kolumnowej– w przedmiarach zakres 

tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz 

z przedmiarem. 

Odpowiedź 1.4: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 1.5:  

Proszę o podanie parametrów klapy p.poż jej wielkość 

Odpowiedź 1.5: 

Zgodnie z rysunkiem A-12 

Parametry techniczne: 

szkło akrylowe (PMMA) dwuwarstwowe, wewnątrz siedmiowarstwowej 

płyty poliwęglanowej na podstawie, z siłownikiem,  

współczynnik Ug=1,21W/m2K, 

współczynnik tłumienia dźwięku Rw=28dB, 

Przezierność Lt=55%, 

przepuszczalność energii : wsp. g=47%, 

wym. 100x100cm. 
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Parametry techniczne świetlików:  

Piramida szklana na podstawie o wym 100x100cm (3 szt)  

oraz 100x150cm (1szt), 

wentylacja sterowana silnikami, 

szkło izolujące termicznie zgodnie z WT, 

szkło float/ szkło bezpieczne zespolone, 

współczynnik przenikalności ciepnej wsp.Ug=1,1W/m2K, 

profile aluminiowe.  

 

Pytanie 1.6:  

Czy w przedmiarze robót zostało uwzględnione obłożenie elementów więźby 

dachowej podwójną warstwą ogniochronnej płyty G-K gr. 15mm? Na rysunku A-15 

pojawia się opis o zabezpieczeniu sufitu do wartości REI60 natomiast w opisie 

pożarowym jest tylko informacja o zabezpieczeniu sufitu płytami ogniowymi.  

Jeśli wchodzi to zakres zlecenia to proszę o podanie która to pozycja kosztorysu, a 

jeśli nie ma takiej pozycji to proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź 1.6: 

Przedmiotowy zakres został uwzględniony w poz. 39-40 przedmiaru. 

 

Pytanie 1.7:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi ułożenie płotków śniegowych  

– w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę  

o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź 1.7: 

Należy uwzględnić montaż płotków śniegowych w ilości 81 mb. 

 

Pytanie 1.8:  

Wg przedmiaru na dachu zamontowano papę jednowarstwową.  

Wg projektu należy zastosować podwójną warstwę. Dodatkowo w opisie jest mowa  
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o warstwie styropapy, o której nie ma mowy w przedmiarach i części rysunkowej.  

Proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź 1.8: 

Należy uwzględnić dwie warstwy papy, poz. 71 krotność krycia 2.  

Montaż styropapy nie dotyczy etapu I prac. 

 

Pytanie 1.9:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż balustrad schodowych w sali 

kolumnowej o wysokości 110 cm oraz maks. prześwicie lub otworze pomiędzy 

elementami wypełnienia 0,2m? W przedmiarach zakres tych prac nie został 

uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź 1.9: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 1.10:  

Czy w zakres prac wchodzi : 

- remont schodów z lastryko, 

- montaż drewnianych pochwytów przyściennych, wymiana pochwytów na 

balustradach, 

- Malowanie balustrad schodowych, 

- Remont ścian klatki schodowej, 

-Obniżenie wysokości korytarzy do h=3,0m poprzez zastosowanie sufitów 

kasetonowych podwieszanych, na profilach aluminiowych o wym. 60x60cm, 

Powyższych pozycji brak w przedmiarach robót proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź 1.10: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 1.11:  

Czy ilość grzejników należy przyjmować wg przedmiaru czy projektu? Wg 

projektu jest ich dużo więcej. 

Odpowiedź 1.11: 
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Liczba grzejników należy przyjąć zgodnie z przedmiarem (etap I) dot. tylko 

remontu poddasza. 

Pytanie 2.1:  

Brak w przedmiarze opraw awaryjnych HYBRYD HERKULES 2h w ilości szt.4. 

Odpowiedź 2.1: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 2.2:  

Brak w przedmiarze modernizacji rozdzielni RG o zabezpieczenia dla instalacji 

klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia ewakuacyjnego. 

Odpowiedź 2.2: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 2.3:  

Brak w przedmiarze przewodów do jednostek wewnętrznych klimatyzacji  

(YDY 5x1,5). 

Odpowiedź 2.3: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 2.4:  

Brak w przedmiarze pozycji na montaż instalacji oddymiania klatki schodowej 

(brak przewodów i osprzętu: centrala, ROP i siłownik). 

Odpowiedź 2.4: 

Zakres prac należy uwzględnić  w poz.51 „kosztorys budowlany”. 

 

Pytanie 2.5:  

Rozbieżne ilości opraw na projekcie i przedmiarze robót. 

Odpowiedź 2.5: 

W przedmiarze została wskazana błędna liczba opraw. Liczbę opraw należy 

uwzględnić zgodnie z projektem. 

Prawidłowa ilość opraw (dotyczy I etapu) to: 
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- LUG LIGHT FACTORY 060011.131.3201 1348 LUGCLASSIC PT PAR A 625 3x14W – 13 szt.; 

LUG LIGHT FACTORY 060011.141.3202 1351 LUGCLASSIC PT PAR B 625 4x14W – 25 szt.; 

 

Pytanie 2.6:  

Brak schematu projektowanej instalacji odgromowej. 

Odpowiedź 2.6: 

Zakres przedmiotowych prac został uwzględniony w pozycji remont 

istniejącej instalacji odgromowej. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert 

oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Prokurator Okręgowy 

 /-/ dr Alfred Staszak 

 
 
 

 

 

 

 


