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ZP.271.0040.2022 

Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę 

zabytkowego budynku Magazynu Solnego przy Placu Solnym  

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 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Pytanie 1 

Branża wentylacji mechanicznej. 

W opisie technicznym wykonania instalacji wentylacji pojawia się zapis, że Kanały 

instalacji wentylacyjnej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, jako kanały 

prostokątne preizolowane typu A/I wg BN-70/8865-05, kształtki wg BN-70/8865-04. 

Połączenia kanałów i kształtek kołnierzowe z uszczelką gumową. W kanałach 

prostokątnych preizolowanych przestrzeń pomiędzy dwoma płaszczami kanałów i 

kształtek należy izolować warstwą piany PUR o grubości 30mm i współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,025W/mK lub lepszym. 

Jest kilka zagadnień które ograniczają możliwość takiej produkcji. 

W przypadku kanałów do instalacji bytowych Krajowe Oceny Techniczne wskazują 

grubość piany PUR 50-100 mm. Grubość 30 mm jest za zakresem KOT. Co więcej nie 

znaleźliśmy żadnego producenta takich kanałów, który wykonałby instalację z 

grubością 30mm. 

Proszę o informację na podstawie katalogów jakiego producenta wykonano projekt 

instalacji. 

Proszę o informację czym podyktowane jest zaprojektowanie kanałów wentylacyjnych 

w formie blacha ocynkowana + izolacja z pianki PUR gr. 30mm + blacha ocynkowana. 

Jeżeli instalacja wentylacji prowadzona jest „natynkowo” bez zabudowy to czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kanałów wentylacyjnych z blachy 

stalowej ocynkowanej bez izolacji z wełny czy pianki PUR? System przewodów i 

kształtek preizolowanych stosuje się szczególnie w instalacjach wentylacyjnych 

narażonych na zmienne warunki atmosferyczne np. na dachach, parkingach,  

w pomieszczeniach nieogrzewanych lub tam, gdzie dużą wagę przykłada się do 

wymagań akustycznych. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie izolacji kanałów wentylacyjnych: 

1. Zmienia się materiał izolacji rur prostokątnych z pianki PUR grubości 30mm i 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,025W/mK lub lepszym na wełnę mineralną 

grubości 50mm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK lub lepszym 

2. Zmienia się materiał izolacji rur okrągłych z wełny mineralnej grubości 40mm i 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK lub lepszym na wełnę mineralną 

grubości 25mm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK lub lepszym. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania kanałów wentylacyjnych bez 

izolacji. 

Pytanie 2 

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w wykonaniu ścian działowych z 

pojedynczej płyty na ściany gk w układzie płyty podwójnie płytowej przy jednoczesnym 

utrzymaniu grubości ściany działowej. W przypadku pozostawienia ścian działowych 

na pojedynczej płycie – mogą powstawać rysy i pęknięcia w początkowym okresie 

użytkowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w wykonaniu ścian 

działkowych. Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązanie spełnia 

wymagane (gdzie jest to konieczne) klasy odporności p.poż oraz jest zgodne z 

wytycznymi producentów rozwiązań systemowych. Elementy te należy wykonać 

według zaleceń i wytycznych dla całego systemu rozwiązań wg wybranego producenta. 

Poprawność wykonanych prac oraz zastosowanie się do wytycznych producenckich 

daje gwarancję wykonania ścian działowych przy użyciu pojedynczych płyt bez ryzyka 

powstawania rys i pęknięć. 

Pytanie 3 

Zwracam się z uprzejmą informacją o potwierdzenie wykonania sufitów ogniowych 

samonośnych zgodnie z załączonym detalem. Proszę o weryfikację zaproponowanego 

rozwiązania mając na uwadze rozpiętości pomiędzy belkami drewnianymi. 

Odpowiedź 

Wykonanie sufitów ogniowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p. pożarowych a poszczególne 

rozwiązania były analizowane i zaakceptowane przez rzeczoznawcę. 

Pytanie 4 

Z uwagi na klasę odporności ogniowej budynku strop międzykondygnacyjny winien 

mieć klasę odporności EI30, jak również elementy konstrukcyjne budynku. Proszę o 

informację czy belki drewniane stanowiące element konstrukcyjny stropu drewniane 

powinny być obudowane do klasy odporności REI30. Jeśli tak to proszę o przekazanie 

detalu rozwiązania. 
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Odpowiedź 

Belki drewniane stanowiące element konstrukcyjny stropu drewnianego pozostają bez 

obudowania. Posiadają one odpowiednią nośność w warunkach pożaru. 

Pytanie 5 

Proszę o informację w jakim celu zastosowane zostały wyłaz – schody z pomieszczenia 

magazynu o odporności ogniowej EI30? 

Odpowiedź 

Zabudowa systemowa klapy wyłazowej EI30 ze schodami na poddasze nieużytkowe z 

pomieszczenia magazynu została zaprojektowana o odporności ogniowej EI30 ze 

względu na zachowanie ciągłości rozwiązania stropu nad parterem dla którego jest 

wymagana klasa odporności ogniowej. 

Pytanie 6 

Proszę o podanie pełnej specyfikacji wykonania posadzki przemysłowej wraz  

z podaniem ilości zbrojenia. Dokumentacja zawiera wyłącznie klasę betonu oraz 

stopień ścieralności. 

Odpowiedź 

Posadzkę przemysłową należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży 

architektonicznej. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych 

posadzki przemysłowej zawiera projekt wykonawczy branży architektonicznej, rysunek 

nr D0007 „Detal dylatacji ceglanej oraz posadzki przemysłowej”.   

Pytanie 7 

Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć ścianki działowe na styku  

z posadzką przemysłową – czy ma zostać wykonany cokolik ? Jeśli tak to proszę podać 

materiał z jakiego ma być wykonany. 

Odpowiedź 

Ścianki działowe na styku z posadzką przemysłową należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową tj. 

- w pomieszczeniach technicznych (wentylatornia, rozdzielnia elektryczna, 

pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie magazynowe) cokół z płytek gresowych,  

- w pozostałych pomieszczeniach gdzie występuje posadzka betonowa brak cokołów. 

 

 

Ponadto zamawiający wprowadza dodatkowe wymagania w stosunku do ujętych w 

dokumentacji projektowej grzejników elektrycznych i zbiorników na wodę deszczową:  

1) grzejniki łazienkowe elektryczne: drabinkowe ścienne, w kolorze czarny mat, 

2) grzejnik biurowy elektryczny: płytowy stojący, w kolorze czarnym   

3) zbiorniki na wodę deszczową w kolorze brązowym, nawiązujące do stylistyki 

drewnianej beczki soli. 
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W związku z wprowadzonymi zmianami, zamawiający informuje że przedłuża 

termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 17 lutego 2023 r. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

 

(-) Jacek Milewski 
Prezydent Miasta Nowej Soli 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


