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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 04.12.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

IF.272.8.2017 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku 
przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwrócił się                     
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
W projekcie założono docieplenie ścian budynku od wewnątrz matami z areożelu Spaceloft  
gr 5 cm .Prosimy o potwierdzenie gr 5 cm gdyż maty produkowane są w grubościach                  
5 i 10 mm i nie ma systemowego kleju do ich łączenia. Czy możliwe jest zmiana na inny 
system np. YTONGA? 

Wyjaśnienie Zarządu 
W projekcie budowlanym, wykonawczym, audycie energetycznym, przedmiarze robót oraz 
kosztorysie jako materiał izolacyjny wewnątrz budynku przyjęto płyty aerożelu 
krzemianowego, gr. 5cm.  

Dopuszcza się zastosowanie innego materiału, który nie pogorszy współczynnika Umax= 
0,21; 0,22 dla ściany (zgodnie z audytem energetycznym) oraz, który nie będzie miał grubości 
większej niż 10cm. 

 
Zapytanie nr 2 
Czy okna O5 i O10 zaprojektowane jako drewniane o EI 60 mogą być wykonane jako 
aluminiowe 

Wyjaśnienie Zarządu 
Nie mogą być wykonane jako aluminiowe. 
 



 2

Zapytanie nr 3 
Czy nowe okna mają być wykonane jako zespolone czy skrzynkowe i czy mają być szklone 
szybą o U=1,1 czy całe okno ma mieć współczynnik U<1,1 prosimy również podać kierunek 
otwierania okien  

Wyjaśnienie Zarządu 
Zespolone, drewniane, dwu-szybowe, kierunek otwierania zgodny z istniejącym. Parametry 
zgodnie z projektem. 
 

 

Zapytanie nr 4 
Okno O2 ma być poddane renowacji i oszklone szybą zespoloną dwukrotnie –                             
w istniejące okna nie zmieści się typowy pakiet szyby zespolonej 24mm 

Wyjaśnienie Zarządu 
Proszę zastosować takie rozwiązanie, które pozwoli pozostawić okno bez zmiany jego 
podziałów, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - okno może być poddane jedynie 
renowacji. 
 

 

Zapytanie nr 5 
Proszę podać czy drzwi D2 , D3, D5 –D9  mają być pełne czy z szybą , jak z szyba to jaką  

Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z zestawieniem stolarki załączonym do projektu architektonicznego wykonawczego. 
 

Zapytanie nr 6 
Jakie warunki ma spełniać dach , pokrycie dachu, stropy by były zachowane warunki p.poż 
podane na str 96 pkt 9.2. projektu  

- konstrukcja dachu -R30 
- strop                      -RE60 
- pokrycie dachu      -RE 30 

 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z zapisem w pkt 9.2 projektu budowlanego o podanej klasie odporności ogniowej 
 

 
 
Zapytanie nr 7 
Brak w kosztorysie renowacji istniejącego parkietu. Rozbieżność między projektem 
technicznym ,a wykonawczym i aranżerią, w których pomieszczeniach pozostaje parkiet,                
a w których  deska barliniecka. 
Jeżeli w większości deska barliniecka jak w projekcie wykonawczym to w kosztorysie jest 
zaniżony przedmiar 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z projektem wykonawczym i aranżacji wnętrz. 
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Zapytanie nr 8 
Brak w projekcie ekspertyzy stropów drewnianych i  sprawdzenia ich nośności  
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Ekspertyza dołączona do projektu budowlanego branża konstrukcyjna (pkt 5.5 str. 106                 
ppkt h)., oraz pkt 5.6) zawierają ocenę stanu stropów. 
 
 
 
Zapytanie nr 9 
W projekcie na rysunkach technicznych 3wentylacji mechanicznej brak klap 
przeciwpożarowych przy przejściach kanałów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego  
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Budynek jest w jednej strefie pożarowej wydzielona jest tylko klatka schodowa.  
 
 
Zapytanie nr 10 
W kosztorysach nie uwzględniono utylizacji odpadów w szczególności papy 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Uwzględniono w poz. 18,  przedmiaru robót. 
 

 
Zapytanie nr 11 
W związku z pobieżnie opracowaną dokumentacją , czy Inwestor przewiduje roboty 
dodatkowe , które mogą wynikać w trakcie budowy i formę ich rozliczenia  
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
 
 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), mogą Państwo poinformować zamawiającego               
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie                   
na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia,                    
w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 
 


