Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli
ul. Matejki 29, 67 – 100 Nowa Sól

SP8.271.2.2022
Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na remont dachu
budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Matejki 29 w Nowej
Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) zamawiający Szkoła Podstawowa nr 8
w Nowej Soli przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji
warunków zamówienia.
Pytanie nr 1
Proszę o określenie materiału, z którego mają zostać wykonane obróbki blacharskie
oraz rynny. W dostępnej dokumentacji występują liczne nieścisłości. Dla przykładu,
według rysunku obróbki powinny zostać wykonane z blachy ocynkowanej, natomiast
według STWiOR z blachy powlekanej. Na rzucie dachu jest mowa o rynnach-cynk,
natomiast w opisie technicznym rynny opisane są jako stalowe malowane. Rysunek
względem opisu podaje także inne wymiary dotyczące rynien i rur spustowych.
Rysunek: rynna fi 180, opis techniczny: rynna fi 150.
Odpowiedź
Przyjąć należy blachę ocynkowaną – rynny fi 150.
Pytanie nr 2
Czy rury spustowe również mają zostać wymienione.
Odpowiedź
Nie. Rury spustowe nie podlegają wymianie.
Pytanie nr 3
Proszę o określenie średnicy oraz np. wydajności wentylatorów dachowych nad salą
gimnastyczną oraz szatniami.
Odpowiedź
Średnica fi 200. Maksymalna wydajność (m3/h): minimum 950.
Pytanie nr 4
Proszę o informację, czy wymienione mają zostać kominy wentylacyjne (13 szt.). Na
rysunku oznaczone są jako do wymiany, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia
tego w żaden sposób.
Odpowiedź
Należy wymienić istniejące 13 szt. kominków wentylacyjnych stropodachu na kominki
wentylacyjne, których ilość należy przyjąć w zależności od wytycznych producenta
zastosowanego systemu docieplenia stropodachu.
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Powyższe roboty zostały ujęte w przedmiarze robót w poz. 18 jako – …montaż
kominków wentylacyjnych…
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie remontu dachu będzie wynagrodzeniem
ryczałtowym, które winno uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Przedmiar robót służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi podstawy do
określenia zakresu rzeczowego zamówienia.
Brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach
wynagrodzenia umownego. Wykonawca może zmieniać lub uzupełniać przedmiar
robót na podstawie ustaleń własnych.
Pytanie nr 5
Proszę o określenie powierzchni dachu, na której będzie konieczne zerwanie istniejącej
papy oraz wyrównanie pokrycia. Przedmiar przyjmuje tą wartość jako 10%
powierzchni dachu, natomiast opis techniczny mówi o 20%.
Odpowiedź
Należy przyjąć do 10 % całej powierzchni dachu, na której będzie konieczne zerwanie
istniejącej papy oraz wyrównanie pokrycia.
Pytanie nr 6
Proszę o informację z ilu i jakich warstw ma się składać nowe pokrycie.
• DACH NAD SALĄ:
Przedmiar uwzględnia jednowarstwowe pokrycie papą nawierzchniową gr. 5,6mm.
Rysunek natomiast mówi: „Istniejące pokrycie wymienić na nowe 2 x papa
termozgrzewalna nawierzchniowa 5,6mm”
• DACH NAD SZATNIAMI:
Przedmiar uwzględnia jednowarstwowe pokrycie papą nawierzchniową gr. 5,6mm.
Rysunek natomiast mówi: „Istniejące pokrycie wymienić na nowe z 2 x papa
termozgrzewalna, podkładowa 4,0mm i nawierzchniowa 5,6mm”.
Odpowiedź
Nowe pokrycie składa się z dwóch warstw.
Pierwsza warstwa to istniejąca papa nawierzchniowa, która winna być zerwana
częściowo (przyjęto do wymiany maksymalnie 10 % powierzchni dachu),
w miejscach newralgicznych (przy korytach) lub mocno zniszczonych, a następnie
wyrównana warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej grubości 4,0mm.
Druga warstwa to nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 5,6mm.
Pytanie nr 7
Proszę o określenie średnicy podgrzewanych wpustów dachowych.
Odpowiedź
Należy przyjąć fi 75.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli
ul. Matejki 29, 67 – 100 Nowa Sól

Pytanie nr 8
Proszę o określenie długości instalacji elektrycznej koniecznej do podłączenia
wentylatorów dachowych z siecią elektryczną.
Odpowiedź
Odległość najbardziej oddalonego wentylatora do instalacji to 30 m (do skrzynki
elektrycznej).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami
zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godz.
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 9 września 2022 roku.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część
specyfikacji warunków zamówienia.
(-) Bogdan Mikulski
Dyrektor Szkoły
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

