
         Zdzieszowice 07.07.2016r 

 
Żłobek Samorządowy  
w Zdzieszowicach  
ul. Piastów 20  
47-330 Zdzieszowice  
 
 
                                                            Do wszystkich wykonawców w postępowaniu   
                                                                       Identyfikator:  Ż.S. 271.1.2016 
                                  
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadnia pn.: „Przebudowa budynku żłobka – III etap 

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1  
i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.  
z 2015r., poz. 2164 - dalej jako ustawa Pzp)  udziela wyjaśnień jak niżej: 

Pytanie nr: 1 
Które pozycje przedmiaru obejmują wykonanie i montaż  drabiny technicznej na dach. 
Odpowiedź nr: 1 
Pozycja 32 przedmiaru robót  obejmuje wykonanie i montaż drabiny technicznej na dach 
Pytanie nr: 2 
Które pozycje przedmiaru obejmują naprawy izolacji kanałów wentylacyjnych i ocieplenie 
jednostki wentylacyjnej zewnętrznej na dachu budynku. 
Odpowiedź nr: 2 
Pozycja 75 przedmiaru robót obejmuje naprawę izolację kanałów wentylacyjnych i ocieplenia 
jednostki wentylacyjnej. 

Pytanie nr: 3 
Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót związanych z zaworem pierwszeństwa w poz. 104 
przedmiaru robót.  

Odpowiedź nr 3 
Przyjęto  zawór typu  EV220B 50B G2E z cewką elektromagnetyczną 24V 50Hz BE024AS 
Sterowanie przez sygnał ze sterownika instalacji p.poż.(zamkniecie zaworu następuje 
automatycznie w momencie wykrycia pożaru) 
Pytanie nr: 4 
Prosimy o podanie dokładniejszych informacji na temat konstrukcji balustrad tarasu – jaki ma 
być ich kształt i z jakiego materiału mają być wykonane - prosimy o pokazanie bardziej 
szczegółowego rysunku 

Odpowiedź nr: 4 
1) Kształt oraz podział pól wg. załączonych rysunków,  
2) Konstrukcje balustrad zaproponowano w formie słupków ze stali nierdzewnej średnicy  
fi  60 mm o wysokości około ( 1,5 mb - cena: 200 zł netto / szt. ) zabetonowanych w miejscu 
montażu,  

3) Wypełnienia z płyty HPL o grubości 10mm z wycięciem o przesłanym wzorze + 
ewentualne usztywnienie w postaci profili ze stali nierdzewnej (cena: 950 zł netto / mb). 

Pytanie nr: 5 
Czy balustrady tarasy wymagają wykonania nowych fundamentów pokazanych na przekroju 
A-A - brak takich pozycji w przedmiarze robót. 



Odpowiedź nr: 5 
Stalowe słupki balustrad oraz obrzeże tarasu wymaga fundamentowania wg. uzupełnienia do 
przedmiaru robót ( przedmiar robót w załączeniu), 
Ponadto dopuszcza się po wcześniejszym uzgodnieniu stosowanie rozwiązań równoważnych 
lub lepszych  
Pytanie nr: 6 
Prosimy o wyjaśnienie jak mają wyglądać elementy edukacyjne znajdujące się w balustradzie. 
Odpowiedź nr: 6 
Przyjęto elementy edukacyjne firmy Bambino . Dobór modeli wg. wyboru  inwestora. 

http://www.mojebambino.pl/scianki-funkcyjne/4477-scianka-funkcyjna-trojkaty-i-
kwadraty.html 

http://www.mojebambino.pl/scianki-funkcyjne/4475-scianka-funkcyjna-motylki.html 

http://www.mojebambino.pl/scianki-funkcyjne/4476-scianka-funkcyjna-tor-dla-kulek.html 

Pytanie nr: 7 
Prosimy o określenie parametrów płyt gumowych przewidzianych do zabudowy na tarasie. 
Odpowiedź nr: 7 
Płyty gr. min 30mm ( atest - zabezpieczenie przed upadkiem do 1m,), 
Producent rodzaj oraz kolorystyka wg. wyboru inwestora. 
Pytanie  nr 8 
Prosimy o podanie dokładniejszych informacji na temat konstrukcji balustrady loggi. 
Odpowiedź nr: 8 
Forma i materiał jak balustrada na tarasie, montaż do zewnętrznej ściany budynku. Wysokość 
najniższego wycięcia w polu  H=110cm 
Pytanie nr: 9 
Czy należy wykonać dekorację w formie chmur na pokryciu dachowym widoczną na rzucie 
dachu. Jeśli tak to prosimy podać kolorystykę dachu. 
Odpowiedź nr: 9 
Tak należy wykonać kolorystykę pokrycia dachowego w kolorze białym oraz błękitnym 
wskazaną na rysunku – RZUT DACHU   
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie 
powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi: Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, 
stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział 
w postepowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej 
 

         Dyrektor żłobka 

                   mgr Anna Stosiek 


