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Miedźno, dnia 6.04.2020r. 

Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
nr sprawy RR.271.2.6.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja remiz 

w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł 
ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Przystajń i Miedźno” 

 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

I. W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zapytania od 
Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 

Pytanie 1. Prosimy o informację czy termomodernizowane obiekty są wyposażone w sprawną 
instalację odgromową ? 

Odpowiedź: 

Obiekt Remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim nie posiada instalacji odgromowej. Remizo-świetlica 
w Ługach-Radłach posiada taką instalację. 

Pytanie 2. Czy istnieje konieczność wykonania instalacji uziemienia? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że po wykonaniu ocieplenia stropodachu 

istniejącą instalację odgromową należy odtworzyć. 

Odpowiedź: 

W przypadku Remizy w Podłężu Szlacheckim należy wykonać instalację odgromową, natomiast w 
drugim obiekcie należy przewidzieć jej odtworzenie. 

Pytanie 4. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ocieplania wyłącznie ścian nadziemia obiektów ? 

Czy istnieje konieczność wykonania izolacji wodnej i cieplnej również ścian fundamentowych 
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Odpowiedź: 

Zamówienie dotyczy docieplenia ścian nadziemia obiektów. Zadanie nie przewiduje docieplania i 
izolacji ścian fundamentowych. 

Remiza Ługi-Radły: 

Pytanie 5. Do budynku przylegają schody stalowe na elewacji południowej. Czy inwestor wskazuje w 
jaki sposób ma zostać dokonana izolacja ściany w obrębie schodów (demontaż schodów, 
pozostawienie w dotychczasowym miejscu, zmiana konstrukcji, inne)? 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć demontaż schodów oraz wykonanie konstrukcji umożliwiającej ich montaż z 
zachowaniem grubości docieplenia ścian. 

Pytanie 6. W części okien na parterze zamontowane są kraty. Czy inwestor oczekuje odtworzenia krat 
po dociepleniu, co będzie się wiązało ze zmianą konstrukcji i sposobu montażu? 

Odpowiedź: 

Zamówienie dotyczy demontażu krat, bez ich ponownego montażu. 

Pytanie 7. Czy inwestor przewiduje w inwestycji zastosowanie w pomieszczeniu kotłowni stolarki 
otworowej przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI 30? 

Odpowiedź: 

Przetarg ogłoszony został w trybie zaprojektuj i wybuduj stąd ustalenie konieczności zastosowania 
okien o danej odporności ogniowej spoczywa na projektancie kotłowni. 

Pytanie 8. Czy układ i funkcjonalność stolarki otworowej ma zostać odtworzony, czy też inwestor 
dopuszcza lub zaleca zmiany w tym zakresie (obecnie część okien posiada stałe szklenie bez 
możliwości otwierania)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wszystkie montowane okna miały możliwość otwierania, przy czym jedno 
ze skrzydeł powinno dodatkowo posiadać funkcję uchylną. 

Pytanie 9. W PFU na str. 15 w zakresie robót planowanych w ramach termomodernizacji dla budynku 
remizy Ługi-Radły wpisano: montaż technologii kotłowni w miejscu istniejącej kotłowni. Czy inwestor 
przewiduje w inwestycji konieczność zwiększenia kubatury kotłowni do wielkości wynikającej z 
obowiązujących przepisów dla kotłowni na paliwa stałe, co wiąże się ze zwiększeniem jej powierzchni 
i wydzieleniem magazynu paliwa? 

Odpowiedź: 

Przetarg ogłoszony został w trybie zaprojektuj i wybuduj stąd ustalenie konieczność zwiększenia 
kubatury pomieszczeń spoczywa na projektancie kotłowni. Zamawiający przewiduje taką możliwość z 
wykorzystaniem przylegających pomieszczeń. 

Pytanie 10. Nad drzwiami wejściowymi znajdują się zadaszenia. Czy inwestor wskazuje sposób 
izolacji ściany w obrębie zadaszeń (docieplenie do zadaszenia, czy też demontaż i odtworzenie 
zadaszenia po zaizolowaniu ścian)? 

Odpowiedź: Przewiduje się docieplenie do istniejącego zadaszenia. 

Pytanie 11. Czy inwestor przewiduje w grubości ocieplenia (nie mniej niż 18 cm) zmianę aktualnej 
szerokości pasa podrynnowego? Czy pas podrynnowy będzie wymagał przebudowy? 

Odpowiedź: 

Szczegóły rozwiązań powinny wynikać z projektu sporządzanego przez Wykonawcę na etapie 
realizacji. 
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Pytanie 12. Przy drzwiach wyjściowych zamontowana jest rozdzielnia zasilająca. Czy w ramach 
izolacji ścian, skrzynka rozdzielni ma zostać zlicowana z elewacją czy pozostać w obecnym licu muru? 

Odpowiedź: Skrzynka pozostaje w obecnym licu muru. 

Pytanie 13. Czy stolarka otworowa po wymianie ma zostać zamontowana w miejscu obecnym wnęk 
okiennych i drzwiowych, czy też mają zostać wysunięte do lica ściany murowanej (w celu 
wyeliminowania mostków termicznych w ościeżach)? 

Odpowiedź: 

Okna należy wykonać w istniejących miejscach, ościeża należy docieplić styropianem o odpowiedniej 
grubości. 

Pytanie 14. Czy inwestor oczekuje tzw. ciepłego montażu dla stolarki otworowej? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie 15. Czy inwestor przewiduje zmianę wielkości okna w kotłowni, spełniającej wymóg co 
najmniej 1/15 powierzchni podłogi? 

Odpowiedź: 

Przetarg ogłoszony został w trybie zaprojektuj i wybuduj, stąd ustalenie konieczność ewentualnej 
zmiany powierzchni okna spoczywa na projektancie kotłowni. 

Pytanie 16. Czy inwestor przewiduje zastosowanie instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni z 
wyniesieniem wyłącznika ppoż na zewnątrz budynku? 

Odpowiedź: 

Szczegóły rozwiązań powinny wynikać z projektu sporządzanego przez Wykonawcę na etapie 
realizacji. 

Pytanie 17. Czy inwestor uwzględnił demontaż i przebudowę instalacji odgromowej? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi udzielono w pkt. 3 

Pytanie 18. Czy inwestor przewiduje montaż bramy ogrodzeniowej na ścianie budynku po 
termomodernizacji? Czy zmiana miejsca montażu bramy ogrodzeniowej w uzgodnieniu                           
z inwestorem powinna być elementem oferty? 

Odpowiedź: 

Brama ogrodzeniowa zostanie zamontowana we własnym zakresie Inwestora. 

Pytanie 19. Czy inwestor ma szczególne oczekiwania lub uwagi do prac w obrębie anteny systemu 
komunikacji radiowej (możliwość rozłączenia, długość trwania przerwy, inne niż dotychczasowe 
miejsce montażu)? 

Odpowiedź: 

Antenę należy zdemontować i zamontować w tym samym miejscu po zakończeniu prac w jej obrębie. 
Zamawiający nie ma innych wskazań w tym zakresie. 

Pytanie 20. Czy inwestor przewiduje zmianę typu oświetlenia placu przed bramą garażową (z obecnej 
latarni ulicznej zamontowanej na elewacji budynku)? 

Odpowiedź: 

W ramach zamówienia należy przewidzieć demontaż lampy i jej montaż z zastosowaniem wydłużonej 
konstrukcji. 

Remiza Podłęże Szlacheckie: 
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Pytanie 21. W jaki sposób inwestor przewiduje udostępnienie miejsca do wykonania izolacji ściany 
graniczącej z sąsiednią nieruchomością (dostęp od strony cudzej posesji)? 

Odpowiedź : 

Część posesji niezbędna do zrealizowania robót budowlanych zostanie udostępniona przez właścicieli. 

Pytanie 22. Czy inwestor przewiduje wydłużenie kalenicy dachu nad ścianami szczytowymi (obecnie 
obróbka blacharska kończy się bezpośrednio na ścianach szczytowych bez okapów)? 

Odpowiedź : 

Zamawiający przewiduje takie rozwiązanie. Szczegóły rozwiązań powinny wynikać z projektu 
sporządzanego przez Wykonawcę na etapie realizacji. 

Pytanie 23. Czy inwestor przedstawia zalecenia dotyczące słupa z syreną alarmową, która obecnie 
przylega do muru ściany szczytowej w odległości uniemożliwiającej swobodne położenie izolacji o 
wskazanej w PFU grubości min. 16 cm? 

Odpowiedź : 

Słup z syreną zostanie przesunięty na stosowną odległość we własnym zakresie Zamawiającego. 

Pytanie 24. Czy obiekt dobudowany do budynku remizy z garażem podlega również 
termomodernizacji? 

Odpowiedź : Nie 

Pytanie 25. Czy nowa kotłownia jest umiejscowiona w nowym budynku garażowym? 

Odpowiedź : Nie 

Pytanie 26. W PFU na str. 16 w zakresie robót planowanych w ramach termomodernizacji dla 
budynku remizy Podłęże Szlacheckie wpisano: montaż technologii kotłowni w miejscu istniejącej 
kotłowni. Czy inwestor przewiduje w inwestycji konieczność zwiększenia kubatury kotłowni do 
wielkości wynikającej z obowiązujących przepisów dla kotłowni na paliwa stałe, co wiąże się ze 
zwiększeniem jej powierzchni i wydzieleniem magazynu paliwa? 

Odpowiedź : 

Przetarg ogłoszony został w trybie zaprojektuj i wybuduj, stąd ustalenie konieczności zwiększenia 
kubatury pomieszczeń spoczywa na projektancie kotłowni. Zamawiający przewiduje taką możliwość z 
wykorzystaniem przylegających pomieszczeń, w szczególności w części garażowej. 

Pytanie 27. W jaki sposób inwestor przewiduje dostęp do ściany północnej, do której dostawione 
(choć nieprzylegające) są budynki z sąsiedniej posesji? Proszę o dokładne wskazanie zakresu prac 
modernizacyjnych na ścianie północnej. 

Odpowiedź : 

 Dostęp do ściany północnej będzie umożliwiony przez właścicieli nieruchomości. W zakresie prac jest 
wykonanie docieplenia ściany północnej na zewnątrz poprzez zastosowanie pełnego systemu 
docieplenia oraz wewnątrz budynków przylegających poprzez ułożenie styropianu, siatki oraz 
podwójnej warstwy kleju. Zadanie to będzie wykonane w granicach ewidencyjnych działki, na której 
zlokalizowana jest Remiza. Obiekty te będą udostępnione Wykonawcy na czas realizacji robót. 

Pytanie 28. Czy stolarka otworowa po wymianie ma zostać zamontowana w miejscu obecnym wnęk 
okiennych i drzwiowych, czy też maja zostać wysunięte do lica ściany murowanej (w celu 
wyeliminowania mostków termicznych w ościeżach)? 

Odpowiedź : 

 Okna należy wykonać w istniejących miejscach, ościeża należy docieplić styropianem o odpowiedniej 
grubości. 
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Pytanie 29. Prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na obecnie panujący stan epidemiczny w kraju 
Zamawiający dopuści wniesienie Wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym w 
formie poręczenia ubezpieczeniowego. Jest to również umotywowane problemami logistycznymi w 
firmach ubezpieczeniowych i pracą zdalną pracowników. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu wniesienia wadium. 

Pytanie 30. Prosimy również o wyjaśnienie czy zgodnie z powyższym Zamawiający przewiduje 
zmianę sposobu złożenia oferty do postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym 
kwalifikowanym. Oferty takie można składać przez miniportal udostępniony przez Urząd Zamówień 
Publicznych. 
 
Odpowiedź : 
 Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu złożenia oferty. 
 
II. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są 
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce 
zamówienia publiczne. 

 
 

W imieniu Zamawiającego 
    (-) Agnieszka Związek 
 Sekretarz Gminy Miedźno 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

