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Krapkowice, 22 listopada 2021r. 
BZP.271.21.2021 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja wraz                         
z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach” 

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dna 11 września 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) odpowiadając                     
na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:                                  
 
Pytanie 1: 
W opisie przedmiotu zamówienia zapisano dwukrotne malowanie wszystkich ścian, na których zostanie 
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, natomiast przedmiar robót przewiduje tylko malowanie ościeży 
przy wymienionych oknach i wnęk za wymienionymi grzejnikami. Czy w opisie przedmiotu zamówienia 
chodzi tylko o części ścian określone w przedmiarze, czy o malowanie całych ścian, co spowoduje, że 
będą one różnić się od pozostałych ścian. Którą wersję należy uwzględnić w ofercie. 
 
Odpowiedź: 
 
W cenie oferty należy przyjąć koszt dwukrotnego malowania ścian, na których zostanie wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. 
 
Pytanie 2:    

Ze względu na dużą gamę rozwiązań proszę o wskazanie parametrów izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych. 

Odpowiedź: 

 Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego: warstwa gruntująca + 1 x warstwa izolacyjna. 

 
Pytanie 3:     

Opis przedmiotu zamówienia przewiduje zakup i montaż 30 szt. budek lęgowych dla ptaków, zakup i 
montaż tablicy pamiątkowej o wym. 80x120 oraz zakup i montaż drabiny wewnętrznej stalowej 
wyłazowej na dach. Proszę o wskazanie, które pozycje przedmiaru robót określają związane z tym 
nakłady. 

 
Odpowiedź: 

Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Cena oferty musi zawierać  wszystkie  
koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia 
(OPZ), dokumentacji projektowej z  uwzględnieniem  wymogów określonych w STWiOR oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie  wykonawca  związane  z  realizacją  zadania,  bez  których  
jego  wykonanie  byłoby niemożliwe. 
 
Pytanie 4:            

Przedmiar robót przewiduje odtworzenie istniejących opasek i nawierzchni z kostki brukowej, natomiast 
opis przedmiotu zamówienia przewiduje dodatkowo wykonanie nowych opasek w brakujących 
miejscach z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem, szerokości min. 0,5m. Ponadto odtworzenie 
istniejących opasek należy wykonać również z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem. Proszę o 
wskazanie które pozycje przedmiaru robót określają związane z tym nakłady. 

 

 



 
Odpowiedź: 

Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Cena oferty musi zawierać  wszystkie  
koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia 
(OPZ), dokumentacji projektowej z  uwzględnieniem  wymogów określonych w STWiOR oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie  wykonawca  związane  z  realizacją  zadania,  bez  których  
jego  wykonanie  byłoby niemożliwe. 

, 
Pytanie 5: 

Zakres robót obejmuje demontaż dużej ilości stolarki okiennej i drzwiowej oraz części ocieplenia ze 
styropianu. Przedmiar nie przewiduje nakładów na wywóz i wysokie opłaty za utylizację ww. elementów, 
dlatego proszę o informację czy Zamawiający podstawi własne kontenery na ww. odpady lub że należy 
te nakłady uwzględnić w ofercie. 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 18 projektu umowy (zał. nr 9 do SWZ) koszty zagospodarowania odpadów 
ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów, powstałych 
podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania.  
 
 
 

 
                                                                                                                                                             Podpisał                                                                                                                                                                                                                

 
Zc-Burmistrza 

/-/ Arnold Joszko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania                               

 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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