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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r. 
  

 
III G 211/06/15 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane  
w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1  

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1.1:  

Zakres prac obowiązujący czy w kosztorysie inwestorskim, czy w części opisowej 

dokumentacji technicznej. 

Odpowiedź 1.1 

Zakres pras obowiązuje zarówno w kosztorysie inwestorskim jak również  

w dokumentacji projektowej w zakresie remontu i adaptacji poddasza oraz remontu 

połaci wszystkich dachów - etap I robót. 

 

Pytanie 1.2:  

Proszę o opublikowanie zestawienia stolarki. 

Odpowiedź 1.2: 

Dane o oknach zawarto w dokumentacji projektowej szczegół C rysunek A-12.  
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Parametry techniczne: 

2-szybowy pakiet energooszczędny, 

zewnętrzna szyba hartowana, 

Ug=1,0 W/m2K 

Oś obrotu: ¾  

Drewno, 3 punkty ryglowania, klamka u dołu okna, 

Nawiewnik okienny. 

 

Pytanie 1.3:  

W opisie obłożenie stropu płytami „PROMAT” w kosztorysie brak pozycji. 

Odpowiedź 1.3: 

Zakres prac etapu I nie obejmuje wykonania tego elementu. 

 

Pytanie 1.4:  

Parametry i lokalizacja oddymiania. 

Odpowiedź 1.4 

Zgodnie z rysunkiem A-12 

Parametry techniczne: 

szkło akrylowe (PMMA) dwuwarstwowe, wewnątrz siedmiowarstwowej płyty 

poliwęglanowej na podstawie, z siłownikiem,  

współczynnik Ug=1,21W/m2K 

współczynnik tłumienia dźwięku Rw=28dB 

Przezierność Lt=55% 

przepuszczalność energii : wsp. g=47% 

wym. 100x100cm 

 

Parametry techniczne świetlików:  

Piramida szklana na podstawie o wym 100x100cm (3 szt) oraz 100x150cm (1szt) 

wentylacja sterowana silnikami  

szkło izolujące termicznie zgodnie z WT 

szkło float/ szkło bezpieczne zespolone 
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współczynnik przenikalności ciepnej wsp.Ug=1,1W/m2K 

profile aluminiowe,  

 

Pytanie 1.5:  

W związku z uwagą o wymaganej bardzo wysokiej, jakości robót proszę  

o dokładne doprecyzowania płyt na okładziny ścienne i podłogi. 

Odpowiedź 1.5 

okładziny: sanitariaty  

płytka ścienna: wym 20x20 cm, połysk, gr. 6,5mm 

płytka podłogowa: gresowa, wym. 20x20 cm,pólmat,  

gr. 10mm, półmat,  

klasa ścieralności IV,  

Antypoślizgowość R12 

okładziny podłogowe:  

płytki vinylowe, grubość całkowita 3mm, warstwa użytkowa 0,7mm, klejona do 

podłoża za pomocą kleju. W celu wykończenia powierzchni podłogi należy 

zastosować listwę podłogową. 

Pytanie 2.1: 

Pytanie odnośnie zamówienia publicznego ,które zostało podane do informacji 

ogólnego dostępu dnia 13.04.2015 na zadanie mające na celu remont obiektu  

przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu .Z naszych spostrzeżeń wynika, iż dokumentacja 

przetargowa zamieszczona na stronie www jest niezgodna z opisem przetargowym, 

ponieważ budynek o numerze 57 w Żaganiu został w pełni zmodernizowany. 

Czy nastąpiła pomyłka w ogłoszeniu.  

Odpowiedź 2.1: 

Zamawiający informuje, iż nie wystąpiła pomyłka w ogłoszeniu. Przedmiotowy 

budynek jest poddany modernizacji zgodnie z projektem. 
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Pytanie 2.2: 

Z opisu i projektów wynika że remontowi podlega cały budynek łącznie  

z piwnicą. Na każdej z kondygnacji są instalacje sanitarne . 

1.Piwnica - Klimatyzacja  

2. Parter - rekuperacja  

3. Piętro - Rekuperacja  

4. Poddasze - rekuperacja  

Na stronie z przetargiem dołączone są przedmiary które dotyczą tylko poddasza. 

Brak przedmiarów instalacji sanitarnej parteru ,piętra i piwnicy. 

Odpowiedź 2.2 

Remont dotyczy etapu pierwszego przedsięwzięcia budowlanego  (remont 

więźby dachowej, połaci dachu, poddasza). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert 

oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Prokurator Okr ęgowy 
 /-/ dr Alfred Staszak 
 


