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Szydłowiec, dnia 29.04.2022 roku 

 

RI.272.115.2021 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj””- znak postępowania: RI.272.115.2021 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Powiat Szydłowiecki przekazuje treść zapytań dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi 

odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie robót związanych z wykończeniem 

ścian wewnątrz budynku. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres prac objętych postępowaniem przetargowym 

nie wchodzi: 

a) zerwanie starych oraz wykonanie nowych tynków, 

b) szpachlowanie, 

c) malowanie lub inny rodzaj wykończenia ścian. 

Odpowiedź: 

a)  Zamawiający przewiduje zerwanie starych tynków, a następnie wykonanie nowych zgodnie z  

zaktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej 

przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

b)  Zamawiający dopuszcza szpachlowanie w zakresie stwierdzonych ubytków. 

c) Zamawiający przewiduje malowanie zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych poprzez wykonanie 

iniekcji krystalicznej jako rozwiązanie równoważne do podcinania murów na całej grubości i układanie w 

tak powstałych szczelinach płyt z polietylenu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych poprzez wykonanie 

iniekcji krystalicznej. 

Pytanie 3: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie wykonania prac zewnętrznych 

(nowej nawierzchni przed wejściem oraz opaski wokół budynku). Prosimy o potwierdzenie, że w/w prace 

nie wchodzą w zakres prac objętych postępowaniem przetargowym. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje wykonanie utwardzenia terenu w zakresie zgodnym z zaktualizowanym PFU, 

który zostanie zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach 

modyfikacji treści swz.. 

Pytanie 4: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie instalacji wodnokanalizacyjnej. 

Prosimy o informację czy w/w instalacja wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli wchodzi prosimy o 

sprecyzowanie zakresu prac dotyczących instalacji wodnokanalizacyjnej (tj. demontaże, wymiana 

rurociągów, wymiana izolacji, wymiana armatury i białego montażu, wymiana przyłączy, itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu nowej instalacji, 

wymiana armatury i białego montażu zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

Pytanie 5: 

Zamieszczony PFU - pkt 11.2.4. - tabela pkt 13 przewiduje regulacje instalacji co i cwu. Prosimy o 

sprecyzowanie zakresu w/w prac. 

Odpowiedź: 

Regulacja przepływu wody na instalacji oraz dodatkowe elementy zgodne z wytycznymi systemu i aktualną 

wersją PFU, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu 

postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

Pytanie 6: 

Zamieszczony PFU - pkt 11.2.4. - tabela pkt 14 przewiduje rozruch technologiczny kotłowni. Prosimy o 

sprecyzowanie zakresu w/w prac. 

Odpowiedź: 

Prawidłowe wykonanie instalacji hydraulicznej, chłodniczej i elektrycznej zgodnie z wytycznymi 

producenta. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej. 

Pytanie 7: 

Zamieszczony PFU - pkt 11.2.4. - tabela pkt 16 przewiduje dostawę i montaż wentylacji. W opisie pkt 

III.3.1.10. PFU przewiduje jedynie montaż 4 szt. wentylatorów dachowych. Brak informacji odnośnie 

montażu kanałów wentylacyjnych, izolacji, urządzeń i elementów wentylacji, itp. Prosimy o sprecyzowanie 

zakresu prac dotyczących montażu instalacji wentylacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji wentylacji zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji 

treści swz. 

Pytanie 8: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie instalacji elektrycznej gniazd, 

instalacji odgromowej. Prosimy o informację czy w/w instalacje wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli 

wchodzą prosimy o sprecyzowanie zakresu prac dotyczących w/w instalacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekują wykonanie zgodnie z aktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

Pytanie 9: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie wyposażenia sali widowiskowej. 

Prosimy o informację czy wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli wchodzi prosimy o załączenie 

zestawienia wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Wyposażenie sali widowiskowej zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz.  

Pytanie 10: 

W zamieszczonym przez Zamawiającego PFU brak informacji odnośnie istniejącego wyposażenia (krzesła, 

kurtyny, podest sceniczny, itp.). Prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy leży przeniesienie i 

zabezpieczenie w/w wyposażenia czy wywóz i utylizacja w/w wyposażenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuję demontażu i utylizacji istniejącego wyposażenia. W przypadku podestu scenicznego 

jedynie jego demontaż oraz zmagazynowanie elementów drewnianych w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Pytanie 11: 

W związku z prowadzonym postępowaniem ponownie zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 1 lutego 2022r. Przerwa Świąteczno-Noworoczna przyczyniła się 

do trudności z pozyskiwaniem ofert od podwykonawców. Wzrost inflacji i wciąż zmieniająca się sytuacja na 

rynku materiałów budowlanych wymusza na nas ciągłe aktualizowanie i uszczegółowianie 

przygotowywanej oferty. Ponadto trwająca pandemia, sytuacją w kraju oraz przebywanie pracowników na 

kwarantannach, powoduje nieoczekiwane opóźnienia w przygotowaniu oferty. Zaproponowany termin jest 

to minimalny okres niezbędny do przygotowania wyceny. 

Odpowiedź: 

Termin złożenia ofert uległ już wielokrotnej zmianie. Ostateczny termin składania ofert – 13.05.2022 roku. 

Pytanie 12: 

PFU nie przewiduje jakichkolwiek prac wykończeniowych ścian wewnętrznych w budynku. W związku z 

koniecznością wymurowania dodatkowego wieńca, wymiany konstrukcji dachowej, rozbiórki istniejącej 

posadzki, wykonania instalacji elektrycznej istniejące ściany mogą ulec uszkodzeniu. W związku z tym 

prosimy o podanie zakresu robót wykończeniowych jakie należy przewidzieć na etapie projektowania i 

wyceny - naprawa ubytków i pozostawienie istniejącego stanu czy renowacja wszystkich ścian? 

Odpowiedź: 

W przypadku uszkodzenia w czasie wykonywanych robót Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

odpowiednich działań, które by naprawiły ewentualną szkodę.  

Pytanie 13: 

PFU przewiduje współczynnik przenikalności cieplnej dla okien U=l,l W/m2*K, natomiast obecne przepisy 

prawa budowalnego wymagają U=0,9 W/m2*K (od 1 stycznia 2022r.). Czy do wyceny należy przyjąć 

współczynnik wymagany obecnie czy przyjęty w PFU? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przy wymianie stolarki okiennej spełnienia współczynnika przenikalności cieplnej 

zgodnego obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 14: 

Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeznaczenie istniejącego obiektu 

(sala widowiskowa), uzgodnienia z jednostkami sanepidu i straży pożarnej (niezbędne dla uzyskania 

pozwolenia na budowę) spowodują konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w PFU - m .in. budowę 

nowych łazienek. Czy konieczność zaprojektowania elementów nieprzewidzianych w PFU spowoduje 

konieczność wykonania tych prac przez Wykonawcę? Jeżeli tak, czy wycenę tych prac należy ująć w 

wycenie przetargowej? 

 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga uzgodnienia z jednostkami sanepidu i straży pożarnej w tym zaprojektowania i 

wykonanie nowych łazienek. 

Pytanie 15: 

Po dokonaniu wizji lokalnej uważamy, że przewidziana wentylacja w PFU nie spełnia wymogów sanepidu 

dla wentylacji pomieszczenia o takim przeznaczeniu i takiej kubaturze. Prawdopodobnie zaistnieje 

konieczność zaprojektowania instalacji wentylacji mechanicznej z centralą nawiewno-wywiewną. Czy 

zakres Wykonawcy obejmuje wykonanie takiej instalacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji wentylacji zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji 

treści swz.  

Pytanie 16: 

Podczas dokonywania wizji lokalnej okazało się, że sala widowiskowa jest wyposażona w scenę oraz fotele. 

W związku z koniecznością remontu posadzki wszystko zostanie zdemontowane. Czy w wycenie należy 

ująć montaż nowej sceny oraz foteli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje demontażu i utylizacji istniejącego wyposażenia. W przypadku podestu scenicznego 

jedynie jego demontaż oraz zmagazynowanie elementów drewnianych w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Pytanie 17: 

Zakres prac budowlanych określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym nie uwzględnia wykonania 

docieplenia ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w prace nie są 

objęte przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje ocieplenie fundamentów zgodnie z PFU, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz.  

Pytanie 18: 

Prosimy o potwierdzenie, że okładzinę ściany zewnętrznej w poziomie parteru od strony południowej należy 

zdemontować i nie podlega ona odtworzeniu po wykonaniu docieplenia oraz, że w miejscu w/w okładziny 

należy wykonać warstwę wykończeniową z tynku elewacyjnego zgodnie za punktem 2.4.1.1. PFU. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może odnieść się do pytania - w PFU brak jest punktu 2.4.1.1.  

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału termoizolacyjnego dachu z płyt PIR na styropapę o 

większej grubości jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany materiału termoizolacyjnego z płyt PIR na styropapę. 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału na pokrycie dachu z membrany PCV na papę jako 

rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany materiału pokrycia dachowego. 

Pytanie 21: 

Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowej drabiny elewacyjnej 

stanowiącej komunikację pionową na dach budynku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje wejście na dach przez wyłaz dachowy. 

Pytanie 22: 
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Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie nowej opaski wokół budynku. Jeśli tak 

- prosimy o określenie zakresu oraz rodzaju materiałów jakie należy przyjąć. 

Odpowiedź:   

Zamawiający przewiduje wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z zaktualizowanym PFU, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji 

treści swz.  

Pytanie 23: 

Zgodnie z zamieszczonym załącznikiem nr 7 do SWZ pkt 2.a) przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 

grzejników wraz z zaworami termostatycznymi i odpowietrzającymi. Prosimy o potwierdzenie iż rurociągi 

instalacji centralnego ogrzewania pozostają bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekują wykonanie zgodnie z aktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

Pytanie 24: 

Zgodnie z zamieszczonym załącznikiem nr 7 do SWZ pkt 2. a) przedmiot zamówienia obejmuje częściowy 

demontaż instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o sprecyzowanie zakresu w/w prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekują wykonanie zgodnie z aktualizowanym PFU, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu w ramach modyfikacji treści swz. 

 

 

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie  w art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 

odpowiednich zapisów SWZ. 
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