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                                                                                                    Wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Remont  - przebudowa oraz 
docieplenie z wykonaniem kolorystyki budynku Miejsk iej Biblioteki Publicznej 
w Kołobrzegu przy ul. J. Frankowskiego 3” 
 
Pytania i odpowiedzi II 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2013r. poz.  907 z późniejszymi zmianami ) udzielamy wyjaśnień, 
odpowiadając na poniższe pytania wykonawców 
 
Pytanie 1 
W SIWZ i w Projekcie Technicznym ujęto docieplenie od wewnątrz płytkami Multipor 
na klej. Czy nie jest zasadne dodatkowe mocowanie odpowiednimi kołkami do 
starych pomalowanych ( wielokrotnie ) ścian płytek Multipor ? Czy przy wycenie tych 
robót  założyć  dodatkowe zamocowanie za pomocą kołków płytek Multipor ? 
 
Odpowiedz: 
Płyty należy ułożyć zgodnie z obowiązującą technologią  -  nie wymagają kołkowania 
 
Pytanie 2 
Kto ma się zająć rozbiórką wywożonych i przenoszonych regałów i elementów 
wyposażenia  ( np. w piwnicy )? 
 
Odpowiedz: 
Demontaż/Montaż należy po stronie wykonawcy 
 
Pytanie 3 
Przy docieplaniu ścian na parterze należy powycinać pasy wykładziny przy ścianach 
( jest to niezbędne ). Naszym zdaniem należy to ująć w wycenie . 
 
Odpowiedz: 
Tak , należy ująć 
 
Pytanie 4 



 Czy płytki o  gr. 3 cm  dokleja się do wewnętrznych ościeży okiennych ? 
 
Odpowiedz: 
Płytki gr. 3 cm doklejane do ościeży wewnętrznych tylko na drugim piętrze w 
pomieszczeniach nr  2.01 oraz 2.10 do 2.14 
 
Pytanie 5 
 
Czy przy założeniu docieplenia ścian od wewnątrz  ( o gr. 10 cm ) powinno się 
wymienić parapety wewnętrzne. Jeżeli tak, to na jakie ?  I czy to tę wymianę ująć w 
wycenie ? 
 
Odpowiedz: 
Tak  - drewniane malowane na biało 
 
Pytanie 6 
 
 W przedmiarze robót nie ujęto izolacji poziomej przeciwwilgociowej w 
nowoprojektowanych sanitariatach mimo ich wzmiankowania w PT. Czy należy ją 
wykonać ( czy np. z folii, papy, w płynie ) i czy je ująć w wycenie oferty ? 
 
Odpowiedz: 
Tak,  należy wykonać  zgodnie z projektem.  
 
Pytanie 7 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z 
zapytaniem czy zgodnie z dokumentacją projektową przedmiot zamówienia obejmuje 
dostawę i montaż krzesełek schodowych. 
Zgodnie z informacją od dostawcy tego typu urządzeń, krzesełka schodowe nie 
zapewniają likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
Zasugerowano nam, że w miejscu krzesełek schodowych należy zastosować 
platformy schodowe. 
 W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy faktycznie na Państwa obiekcie 
należy zastosować krzesełka schodowe jak w dokumentacji projektowej." 
 
Odpowiedz: 
 Tak -  zgodnie z dokumentacją projektową 
 
Pytanie 8 
Na rzucie piwnicy i szkicach 1 i 2 pokazane są regały na książki. W pomieszczeniu  
P4 wg rzutu piwnicy ma być 12 regałów  3x1000 a na szkicu jest  10 regałów  
3x1000. 
W pomieszczeniu P3 wg rzutu piwnicy ma być 13 regałów 4x100 a na szkicu jest 10 
regałów 3x1200 
Proszę o podanie poprawnej ilości i wielkości regałów 
 
Odpowiedz: 
Należy wykonać zgodnie ze szkicami Nr 1 i Nr 2 
 
 



 
Pytanie 9 
 
w folderze projekt i kosztorys inwestorski nr 6  na oddymianie 
- brak przedmiaru i kosztorysu na instalację oddymiania  
w związku z brakiem jak mamy to rozumieć i na podstawie czego dokonać wyceny 
 
Odpowiedz: 
W folderze projekt i kosztorys inwestorski nr 6  - jest kosztorys inwestorski, 
w folderze zakres rzeczowy zamówienia remontu - przedmiar 
 
Pytanie 10 
Bardzo proszę o wytyczne dla wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych, gdyż 
w opisach widnieje informacja tylko na temat zewnętrznej platformy. 
 
Odpowiedz: 
 
Należy wykonać zgodnie projektem. Rozdział II . OPIS TECHNICZNY 
ARCHITEKTURY pkt. 7.0 Krzesła schodowe zewnętrzne i wewnętrzne dla 
niepełnosprawnych. 
 
Pytanie 11 
W Projekcie Technicznym na parterze i na I piętrze ( do wypożyczalni i czytelni ) są 
przewidziane dwuskrzydłowe drzwi do wymiany na drzwi o odporności ogniowej 
EI30. W przedmiarze  robót i w zestawieniu stolarki  ( rys. arch. nr 13 ) o tej wymianie 
nie wspomniano. 
Czy ich wyminę należy ująć w zakresie do wykonania i do wyceny w ofercie. 
 
Odpowiedz: 
Tak należy ująć 
 
Pytanie 12 
 
SIWZ w części III pkt. 6 oraz załączony do specyfikacji kosztorys określają renowacje 
drzwi wejściowych do biblioteki - drzwi obite blachą . Prosimy o dokładne 
sprecyzowanie na czym miałaby polegać renowacja  tych drzwi np. czy ma być 
wymieniona cała blacha miedziana z zachowaniem istniejącej faktury. Co z powłoką 
malarską, czy ma być zdarta , drzwi wyszpachlowane i wymalowane a może tylko 
pomalowane . 
 
Odpowiedz: 
Drzwi wejściowe główne  - część drewniana czyszczona, braki ”flekowane” 
uzupełnione i w całości czyszczone i malowane lako bejcą, wymiana progów. 
Blacha od strony zewnętrznej – uzupełnić braki, w całości wykonać impregnację 
blachy miedzianej. 
Pytanie 13 
SIWZ w załączniku część III pkt. 6 jest napisane , że drzwi do pomieszczeń 
dostępnych bezpośrednio z klatki schodowej wymienić na nowe o podwyższonej 
odporności pożarowej min. EI 30 lub poddać istniejące renowacji tak aby spełniały 
ten wymóg. Załączony do specyfikacji kosztorys zakłada renowacją tych drzwi. 



Ponieważ z naszych informacji jakie posiadamy istniejące drzwi nie można poddać 
renowacji tak aby spełniały wymóg podwyższonej odporności pożarowej min. EI 30 . 
W związku z tym prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy ująć w wycenie. Jeżeli stali 
byście na stanowisku, że drzwi te należy poddać renowacji prosimy o podanie na 
czym miałaby polegać ta renowacja.  
 
Odpowiedz: 
Wszystkie drzwi o odporności pożarowej Min EI30 zgodnie z projektem przewidziane 
są do wymiany. Pozostałe drzwi ujęte w projekcie jako „istniejące do renowacji” 
wycenić jako renowację (czyszczenie, flekowanie, konserwowanie, malowanie itp.) 
 
Pytanie 14 
 
Rodzaj przewodu w przedmiarze STP a w opisie UTP - jaki przyjąć ? 
Na rysunku występuje jeden UPS a z opisu wynika że są dwie sztuki UPS -  
jaką przyjąć ? 
 
Odpowiedź: 
Przewód STP,   
UPS – 2 szt 
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