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WYKONAWCY 

 
WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2 

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn: 
„Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I  piętra) obecnego budynku Publicznego 

Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole” 
 
 Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – poniżej) odpowiadam: 
 

Pyt. Nr 1 - Tak jak w przedmiarze drzwi wewnętrzne płytowe 
Pyt. Nr 2 - Przyjąć wersję jak w przedmiarze. Drzwi EIS 60 
Pyt Nr 3 -  Dowolne poręcze schodowe jednostronne zamontowane na wysokości 0,5 m nad 

biegiem  schodowym 
Pyt Nr 4 -  Wykładzina : 

1. Typ – Heterogeniczna, 2. Rozmiar rulon 2x20.0m, 3. Ciężar całkowity 2800g/m2 

4. Klasyfikacja zastosowań (EN 685) 34/43, 5. Grubość całkowita – ( EN 428) -2.0 mm 
6. Grubość użytkowa - (EN 429) - 0,7 mm, 7. Pokrycie poliuretanem – PuR 
8. Wgniecenie resztkowe ( EN 433 ) < 0,05 mm, 9. Stabilność wymiarów ( EN 434 ) – 0,10%, 10. 
Światłoodporność (EN ISO 105-B02) > 6, 11. Odporność na kółka foteli (EN 425) - odporna 

Pyt nr 5 -  Rozumiemy przez to wszystkie elementy montażowe oraz wypełniające niezbędne do 
montaż systemowego sufitu podwieszanego 60x60 cm w systemie Astron 

Pyt nr 6 - Belka stalowa dwa dwuteowniki zwykłe 220 
 

Zestaw pytań nr 1:  DOTYCZY : przetargu na „Przebudowa i zmiana przeznaczenia części 
(I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. 
Opolska 37 na przedszkole” 

Zapytania: 
1)  Na rys.A03 opis stolarki różni się od opisu w przedmiarze robót dotyczy stolarki 

drzwiowej :skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystej tafi a w przedmiarze 
robót drzwi wew. płytowe . Którą wersję przyjąć ? 

2)  Dotyczy witryny aluminiowej z drzwiami na rys. drzwi EI30 , a w przedmiarze 
robót całość z drzwiami EI 60 . Którą wersję przyjąć ? 

3) Proszę o udostępnienie rys. balustrad schodowych ( w przedmiarze robót „ poręcz obniżone do 
schodów” poz.81). 

4) Prosimy o podanie parametrów wykładziny. 
5) Prosimy o sprecyzowanie określenia „ Kompletny system zabudowy Astron”. 
6) Prosimy o udostępnienie rys. konstrukcji. 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych, zmieniam również Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

„Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I  piętra) obecnego budynku Publicznego 
Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole” 

 

poprzez zmianę Załącznika Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy:  
 ujęto  w § 4 ust. 5 „Wynagrodzenie” zapisy dot. płatności częściowej, co ułatwi 

Wykonawcom sprawniejszą realizację Zamówienia; 
 ujęto w § 7 ust. 1 i 2 odbiory częściowe robót; 
 aktualizację całości treści w/w załącznika. 

  
 Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 
 



 
Załączniki do WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2: 

 rzuty konstrukcyjne: przesklepienie ściany nośnej, szczegół S-1 
 zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” – aktualizacja 

całego załącznika w wersji pdf i załączników edytowalnych 
 


