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Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie Szkoły  
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka przy ul. gen. F. Kleeberga 4  
w Oleśnicy na zespół szkolno-przedszkolny. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) odpowiada na pytania dot. treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia ww. postępowania. 
 
Pytanie nr 1 
Ze względu na fakt, że do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony prosimy o korektę przedmiaru 
Odpowiedź nr  1 
Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację - załącznika nr 1C ”Przedmiary” . 
 
Pytanie nr 2 
Wg opisu architektury istniejące tynki należy pokryć  gładzią, prosimy o uzupełnienie przedmiaru  
Odpowiedź nr  2 
Zamawiający informuje, iż gładzie należy wykonać odtworzeniowo, w miejscach ubytków   
i prowadzenia instalacji elektrycznych w bruzdach – powyższą pozycję skorygowano w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 3 
Wg opisu na istniejących ścianach jest wykonana lamperia olejna, prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
o ługowanie farby olejnej  
Odpowiedź nr  3 
Zamawiający informuje, iż uzupełniono w przedmiarze usuwanie lamperii z farby olejnej. 
  
Pytanie nr 4 
Prosimy o korektę przedmiaru polegające na wydzieleniu z malowania lamperii malowanych farbami 
lateksowymi  
Odpowiedź nr  4 
Przedmiar został skorygowany, rozdzielono w przedmiarze wykonanie nowych lamperii na  
wys. 150 cm z farb lateksowych. 
 
Pytanie nr 5 
Przedmiar nie uwzględnia gruntowania posadzek i wykonania wylewek samopoziomujących 
pod  wykładziny. Technologia kładzenia wykładzin tego wymaga, prosimy o uzupełnienie przedmiaru  
Odpowiedź nr  5 
Przedmiar został skorygowany w zakresie gruntowania posadzek i wykonania wylewek 
samopoziomujących pod  wykładziny. 
 
Pytanie nr 6 
Czy należy wymienić parapety wewnętrzne? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru  
Odpowiedź nr  6 
Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie.          
                                    
Pytanie nr 7 
Prosimy uzupełnić przedmiar o dostawę i montaż ościeżnic drzwiowych. Przedmiar zawiera tylko 
montaż skrzydeł drzwiowych  
 



Odpowiedź nr  7 
Zamawiający informuje, że przedmiar został skorygowany o dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych. 
 
Pytanie nr 8 
Wg projektu w pomieszczeniach mokrych należy przewidzieć płynne izolacje. Przedmiar przewiduje 
tylko takie izolacje na posadzkach, bez izolacji na ścianach i bez taśm izolacyjnych. Prosimy  
o uzupełnienie  
Odpowiedź nr  8 
Zamawiający informuje, iż na ścianach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację – 
powyższą pozycję uzupełniono w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 9 
Wg projektu w salach mają być wykładziny dywanowe, wg przedmiaru wszędzie są PCV. Prosimy 
o sprecyzowanie  
Odpowiedź nr  9 
Wykładziny dywanowe były uwzględnione w przedmiarze, ale nazwane jako wykładziny rulonowe. 
 
Pytanie nr 10 
Przedmiar nie zawiera odtworzenia tynków i malowania w pomieszczeniach piwnic 0.03 i 0.09 jako 
towarzyszących przy montażu windy  
Odpowiedź nr  10 
Odtworzenia tynków i malowania w pomieszczeniach piwnic 0.03 i 0.09 jako towarzyszących przy 
montażu windy - skorygowano w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 11 
Przedmiar nie uwzględnia wykonania ścianek G-k przy windzie na parterze  
Odpowiedź nr  11 
Zamawiający informuje, iż wykonanie ścianek G-k przy windzie na parterze - było uwzględnione  
w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odtworzenie tynków i malowanie pomieszczeń 0.01, 0.05 na 
parterze, jako towarzyszących przy wykonaniu szybu dźwigu  
Odpowiedź nr  12 
Odtworzenie tynków i malowanie pomieszczeń 0.01, 0.05 na parterze, jako towarzyszących przy 
wykonaniu szybu dźwigu  - było uwzględnione w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o obudowy instalacji i malowanie tych obudów na parterze.  
Wg projektu takie obudowy będą występować w pomieszczeniach parteru 0.01, 0.10, 0.12, 0.06  
i 0.07  
Odpowiedź nr  13 
Informujemy, iż obudowy instalacji i malowanie tych obudów na parterze Wg projektu  będą 
występować w pomieszczeniach parteru 0.01, 0.10, 0.12, 0.06 i 0.07  - obudowy były uwzględnione  
w przedmiarze - uzupełniono przedmiar w zakresie malowania tych obudów.  
 
Pytanie nr 14 
Przedmiar nie zawiera wybić w ścianach związanych piwnicy i parteru związanych z montażem windy 
(przesunięcie otworów drzwiowych. Przedmiar elektryczny nie zawiera również przerobienia 



instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 0.03 w piwnicy i 0.05 na parterze związanych z przesunięciem 
drzwi.  
Odpowiedź nr  14 
Wybicie w ścianach parteru związanych z montażem windy (przesunięcie otworów drzwiowych - było 
uwzględnione w przedmiarze. Przedmiar elektryczny nie zawiera również przerobienia instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniu 0.03 w piwnicy i 0.05 na parterze związanych z przesunięciem drzwi 
 - w piwnicy są istniejące 2 pary drzwi, jedne z nich zostaną zamurowane a drugie - zostaną otwarte - 
nie ma tu wybicia otworu, na parterze brak instalacji elektrycznych w miejscu nowego otworu 
drzwiowego.  
 
Pytanie nr 15 
Wg opisu ściany konstrukcyjne są wykonane z płyt kanałowych, w przedmiarze przebicia ścienne są 
jako wykonane w ścianach z cegieł, prosimy o korektę  
Odpowiedź nr  15 
Ściany konstrukcyjne są wykonane z płyt kanałowych - skorygowano nazewnictwo w przedmiarze. 
  
Pytanie nr 16 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykucie posadzek, wykopy i wyniesienie urobku związane  
z wykonaniem stopy pod dźwig  
Odpowiedź nr  16 
Wykucie posadzek - było uwzględnione w przedmiarze, wykopy i wyniesienie urobku związane  
z wykonaniem stopy pod  dźwig -skorygowano. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Pomieszczenie przygotowywania posiłków należy wyposażyć w:  
- kuchenkę do podgrzewania posiłków z okapem: 
- blaty robocze — szafki stojące (na naczynia); 
- szafki wiszące na naczynia; 
- szafę przelotową pomiędzy pom. wydawania posiłków, a zmywalnią czy są one poza zakresem 
przedmiotowego zamówienia. 
Odpowiedź nr  17 
Pomieszczenie przygotowania posiłków należy wyposażyć tak jak Zamawiający ujął to w przedmiarze 
robót. 
 
Pytanie nr 18 
Czy pomieszczenia zmywalni należy wyposażyć w: 
- zmywarkę z funkcją wyparzania- jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych. 
Odpowiedź nr  18 
Jak wyżej. Pomieszczenie zmywalni należy wyposażyć tak jak Zamawiający ujął to w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 19 
Czy szatnie należy wyposażyć w szafki z wysuwanymi ławkami - jeżeli tak prosimy  
o sprecyzowanie parametrów technicznych. 
Odpowiedź nr  19 
Zamawiający informuje, iż hol/szatnie pom. nr 1.02 należy wyposażyć w szafki z ławkami 
niewysuwanymi, tak jak w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 20 
W projekcie wykonawczym istnieje zapis dotyczący wykonania w pomieszczeniach mokrych izolacji  
z płynnej folii zarówno na posadzkach jak i na ścianach pod okładzinami z płytek, natomiast przedmiar 



obejmuje tylko powierzchnie poziome. Czy na ścianach należy wykonać izolację ? Jeżeli tak prosimy  
o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót 
Odpowiedź nr  20 
Zamawiający potwierdza, iż na ścianach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację – 
przedmiar został uzupełniony o powyższą pozycję. 
 
Pytanie nr 21 
Czy wentylowana szafa na sprzęt porządkowy jest przedmiotem postępowania czy jest poza zakresem 
postępowania 
Odpowiedź nr  21 
Szafa na sprzęt porządkowy ze zlewem jest w zakresie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. 
higieniczno-sanitarnych. 
 
Pytanie nr 22 
Czy dostawa i montaż półek z wieszakami widocznych na rzucie I piętra przy toaletach jest w zakresie 
postępowania. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót 
Odpowiedź nr  22 
Montaż półek z wieszakami jest elementem wyposażenia łazienek - ze względu na brak miejsca  
w niektórych łazienkach wskazano ich lokalizację w salach przed wejściami do łazienek. - 
wprowadzono do przedmiaru jako elementy wyposażenia łazienek. 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości odcieni kolorów pustaków szklanych przewidzianych  
w projekcie w przypadku braku ich dostępności ? 
Odpowiedź nr  23 
Zamawiający informuje, iż w  przypadku braku dostępności niektórych odcieni pustaków  
w szklanych, dopuszcza się ich zmniejszenie o max. 1 odcień w poszczególnych ścianach. 
 
Pytanie nr 24 
Opis techniczny do projektu wykonawczego przewiduje wykonanie gładzi szpachlowych ścian  
i sufitów, aby poprawnie wykonać te prace należy na starych tynkach usunąć stare powłoki malarskie, 
zagruntować powierzchnie tynków i wykonać dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów.  
W przedmiarze prac jest brak wykonania w/w czynności. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru prac 
Odpowiedź nr  24 
Gładzie należy wykonać odtworzeniowo, w miejscach ubytków  i prowadzenia instalacji 
elektrycznych w bruzdach – powyższą pozycję skorygowano w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o informację czy drzwi oznaczone na zestawieniu stolarki jako DW5, DW5' i DW6 mają 
być wykonane jako stalowe , czy jako aluminiowe 
Odpowiedź nr  25 
Stolarkę DW5 i DW5' należy wykonać stalową, natomiast drzwi DW6 - aluminiowe  
z przeszkleniem w górnych panelach - poprawiono w zestawieniu stolarki i przedmiarze. 
 
Pytanie nr 26 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji SSP na parterze i II piętrze. W przedmiarze jest 
tylko zaprawienie bruzd po okablowaniu, brak szpachlowania i malowania pasów ścian i sufitów jako 
odtworzenia po trasach kablowych, prosimy o korektę przedmiaru 
 



Odpowiedź nr  26 
Informujemy, że w przedmiarze branży elektrycznej zostało uwzględnione zaprawienie bruzd. Prace 
wykończeniowe  jak szpachlowanie  i malowanie zostały uwzględnione w przedmiarze w części  
budowlanej. 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego. 
 


