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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

ORAZ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  
   
 
 
 
 
W dniach 15 - 16.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa budynku magazynowo - handlowego z 

przeznaczeniem na archiwum zakładowe” – I etap, na które, na podstawie  
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający odpowiada 
następująco: 
 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2021. 

 
Pytanie nr 6 zostało przez Wykonawcę doprecyzowane i brzmi: 
 
6. Czy przedmiotem zamówienia jest odtworzenie placu zewętrznego po robotach 
inżynieryjnych, czy te prace przwidziane są w II etapie. 
 
 
 
 



ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA: 
1. Nie planuje się wymiany kotła c.o. 
2. Instalację AKP podano na rys. E5 – dane, schematy itp. dot. szafki sterowniczej 

dostarcza producent. Po stronie Wykonawcy leży zakup, dostarczenie i montaż 
wszelkich urządzeń, materiałów. 

3. Sterowanie centralą wentylacyjną – odbywa się przewodowo, dane, schematy itp. 
jest dostarczane jako kompletne przez producenta centrali. Po stronie Wykonawcy 
leży zakup, dostarczenie i montaż wszelkich urządzeń, materiałów. 

4. Nie planuje się wymiany tynków wewnętrznych. Nowe tynki oraz tynki w 
miejscach uzupełnień – bruzdy po instalacjach, rozebranych ścianach działowych, 
itp. – należy ujednolicić fakturowo z istniejącymi tynkami, np. poprzez 
szpachlowanie lub ułożenie wyprawy klejowej na siatce z włókna szklanego 

5. Malowanie całego obiektu wewnątrz. 
6. Po wykonaniu wszelkich prac na zewnętrz obiektu związanych z przedmiotowym 

zakresem zamówienia należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
7. W komunikacji planuje się zabudowę kasetonowego, rozbieralnego sufitu 

podwieszanego osłaniającego centralę wentylacyjną. Celowo zaplanowano 
oświetlenie komunikacji umieszczone na ścianach, aby ułatwić dostęp do 
elementów centrali wentylacyjnej. Nie planuje się klap serwisowych. 

8. Sufit podwieszany planowany jest jedynie w komunikacji. Przekrój C-C - rys. A-4  
w projekcie technicznym – prowadzony jest przez zaplecze biurowe. 

9. Nie planuje się obudów kanałów wentylacyjnych. 
10. Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w dwa atestowane zamki wielozastawkowe. 
11. Naświetle w drzwiach zewnętrznych - pakiet szybowy pozwalający na osiągnięcie 

współczynnika przenikania ciepła całego wyrobu nie większy niż 1,3 W/m2K. 
12. W pom.nr 8 nie planuje się wyburzenia komina oraz dalszej części ściany. 

Pompownię pożarową należy obudować ścianą oddzielenia pożarowego REI 240 na 
własnym fundamencie stąd widoczne na rysunku odsunięcie projektowanej ściany 
równoległej do komina. Istniejący komin nie posiada takiego parametru. 

13. Szczegół oparcia podciągu IPN 300 w załączeniu. Nie planuje się innego nowego 
podciągu.   
 
 

 
 
Odpowiedź do pytania nr 1 i 2  
 
Posadzka w komunikacji, jaki w pompowni pożarowej z płytek gresowych.  
W komunikacji należy zabudować płytkami nieszkliwionymi, rektyfikowane, 
antypoślizgowość min. R9, V klasa ścieralności. W pompowni pożarowej płytki 

nieszkliwione w klasie ścieralności PEI5, w klasie zdolności przeciwpoślizgowej min. 

R9. 



 
 
 

KOREKTA ODPOWIEDZI DO PYTANIE NR 3 UDZIELONEJ w dn. 15.06.2021 r. 
 
I etap robót zawiera wszelkie roboty w celu doprowadzenia obiektu do planowanej 
funkcji poza robotami zewnętrznymi, tj. : 
- dociepleniem elewacji, 
- dociepleniem ścian w gruncie, 
- dociepleniem stropodachu, 
- wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 
- wymianą instalacji odgromowej, 
- zagospodarowania terenu wokół obiektu tj. ogrodzenia, wiat na odpady. 
 
Etap I nie zawiera dostawy i montażu regałów przesuwnych. 

 
UWAGA !!! te prace zewnętrzne należy wykonać w obiekcie tj.: 
 

• instalację odgromową należy doprowadzić do planowanych urządzeń na dachu, 
• należy uzupełnić tynki zewnętrze w miejscu po zamurowanych otworach 

okiennych, wymienionej stolarce drzwiowej itp. 
• wymienić przyłącze wody. 

 
Zamawiający ponownie załącza skorygowane zestawienie stolarki drzwiowej. 
 

 
 
ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA: 
 

1. Bardzo istotnym warunkiem jest to, aby posadzka pod montaż szyn jezdnych była 
wypoziomowana, a tak niestety nie jest. Ponadto część planowanego magazynu 
archiwum obejmie istniejące zaplecze sanitarne i socjalne, gdzie może wystąpić 
inny rodzaj podłoża pod posadzką.  
Uznano za ryzykowne wykonanie na istniejącym podłożu warstwy wyrównawczej, 
poziomującej. Stąd zaprojektowano skucie posadzek do poziomu chudego betonu, 
ułożenie nowej warstwy izolacji z folii pełniącej również funkcję warstwy 
poślizgowej i wykonanie nowej, wypoziomowanej posadzki betonowej. 
Odnośnie wykończenia posadzki przyznano, że może zaistnieć  „niebezpieczeństwo 
użytkowe”  związane z użyciem heterogenicznej wykładziny PVC, stąd zmienia 
się wykończenie posadzki w magazynach archiwum z wykładziny PVC 
heterogenicznej na posadzkę z płytek gresowych. Należy zabudować płytki 



nieszkliwione w klasie ścieralności PEI5, w klasie zdolności przeciwpoślizgowej 
min. R9. 
 

2. Ściana dzieląca magazyn archiwum od pompowni pożarowej i pomieszczeń 
zaplecza nie jest projektowana z bloczków pianobetonowych lecz z bloczków 
silikatowych gr 18 cm, klasy min. 20 MPa. Nie jest to ściana nośna, obciążona 
stropem lecz pełni w części funkcję ściany oddzielenia pożarowego dzielącej strefy 
pożarowe, gdzie wymagana jest odporność ogniowa REI240.  
W oparciu o dostępne materiały zaprojektowana przegroda spełnia powyższe 
wymagania. 
 

 
 
Ponadto do SWZ dołączone zostają także pliki, stanowiące załączniki do 
niniejszego pisma, o nazwach: 
 

1) wykaz stolarki 15.06.2021r. 
2) szczegół oparcia podciągu 

 
 
W odpowiedzi na wniosek Wykonawców o przedłużenie terminu składania ofert 
Zamawiający informuje, że w dn. 15.06.2021r. termin składania ofert został 
przedłużony do dnia 25.06.2021 r. do godz. 12:00. 
 
 
Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 

 


