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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A 
i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku” – 
postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ. 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść 
zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 
Pytanie 1: 

Proszę o podanie jaka ma być wysokość podniesienia podłogi (do górnej powierzchni płyty) 
nowej podłogi podniesionej w pom. 1.15. 

 
Odpowiedź: 
Wysokość  podniesionej podłogi  od stropu konstrukcyjnego do górnej powierzchni płyty 
powinna wynosić 12,0 cm. 
 
Pytanie 2: 

Dot. deski podłogowej. W Specyfikacji Technicznej str. 45 jest podana minimalna gr. deski 
15mm, natomiast w projekcie str. 13 pkt. 3.3 jest podana gr. 14mm. Proszę wskazać jaką 
grubość powinien mieć panel drewniany. 

 
Odpowiedź: 
Wysokość deski podłogowej należy przyjąć  tak jak w projekcie strona 13 pkt 3.3 – 14 mm. 
 
Pytanie 3: 

W Specyfikacji Technicznej str. 36 i 37 opisane są płytki ceramiczne ścienne. Proszę 
o wskazanie miejsca ułożenia tych płytek. Brak jest takiej pozycji w przedmiarach. 

 
Odpowiedź: 
Na ścianach nie będą układane płytki ceramiczne – co wynika z projektu. 
 
Pytanie 4: 

W pozycji 51 przedmiaru prac budowlanych jest zawarte uzupełnienie płyt z prasowanej wełny 
mineralnej 60x60x1,5. Proszę o podanie parametrów tych płyt oraz nazwy sufitu jaki jest 
obecnie zamontowany. 

 
Odpowiedź: 
Obecnie zamontowany jest sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
z włókien mineralnych Rockfon Sofit, w związku z tym należy przyjąć uzupełnienie płyt z wełny 
mineralnej Rockfon Sofit, barwiony na biało 600x600x15, o krawędziach prostych, odporne na 
wilgoć, reakcja na ogień A1.  
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Pytanie 5: 
W pozycji 36 i 37 przedmiaru prac budowlanych jest zawarte wykonanie sufitu z płyt g-k 
ognioodpornych oraz montaż klap rewizyjnych. Proszę o podanie jaką odporność ogniową ma 
mieć sufit i klapy rewizyjne. 
 
Odpowiedź: 
Sufit powinien mieć odporność ogniową EI 15, klapy rewizyjne odporność ogniową EI 30. 
 
Pytanie 6: 
Proszę o podanie rodzaju krzewów jakie mają być posadzone (poz. 64 przedmiaru 
budowlanego). 
 
Odpowiedź: 
Nasadzenie należy wykonać  krzewami forsycji. 
 
Pytanie 7: 

Proszę o podanie parametrów farby emulsyjnej jaką należy zastosować w pracach zawartych 
w poz. 39 przedmiaru budowlanego. 

 
Odpowiedź: 
W pozycji nr 39 należy przyjąć farbę emulsyjną akrylową o następujących parametrach: 
- odporność na szorowanie wg PN-C81914:2002 – klasa II, 
- stopień połysku  wg PN-EN 13300:2002 – mat, 
- gęstość  ok  1,5 g/cm3, 
- odporność na działanie wody, 
-  odporność mechaniczna, 
- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) polegającej na tym, że w załączniku nr 3a do SIWZ – przedmiar 
robót – branża budowlana: 

 
dotychczasowe brzmienie poz. 36 przedmiaru: 
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr 12,5 mm na ruszcie 
metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud- Hol wejściowy, Korytarz. 
 
otrzymuje brzmienie: 
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr 12,5 mm na ruszcie 
metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud- Hol wejściowy, Korytarz - 
sufit o odporności ogniowej El 15. 
 
dotychczasowe brzmienie poz. 37 przedmiaru: 
Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym 300x300x12,5 mm. 
 
otrzymuje brzmienie: 
Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym 300x300x12,5 mm - odporność ogniowa EI 
30. 
 
dotychczasowe brzmienie poz. 39 przedmiaru: 
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków. 
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otrzymuje brzmienie: 
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków -  
farba emulsyjna akrylowa o następujących parametrach: 
- odporność na szorowanie wg PN-C81914:2002 – klasa II, 
- stopień połysku  wg PN-EN 13300:2002 – mat, 
- gęstość  ok  1,5 g/cm3, 
- odporność na działanie wody, 
-  odporność mechaniczna, 
- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian. 
 
dotychczasowe brzmienie poz. 64 przedmiaru: 
Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-
II. 
 
otrzymuje brzmienie:  
Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-
II – krzewy forsycje. 
 
Zamawiający załącza uaktualniony załącznik nr 3a do SIWZ – przedmiar robót – branża 
budowlana obejmujący powyższe zmiany SIWZ.   
 
 
Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  


