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Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

 

 Pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), cyt. dalej jako: Pzp, w imieniu Zamawiającego 

przedstawiam treść pytań Wykonawcy, jakie wpłynęły w dniu 08.06.2022 r. oraz odpowiedzi 

Zamawiającego: 

 

PYTANIE 1: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający w aktualnie prowadzonym postępowaniu podtrzymuje 

odpowiedzi udzielone na pytania w poprzednio prowadzonym postępowaniu  

(znak sprawy A-11.271.14.2022). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje w mocy odpowiedzi udzielone na pytania zadane w postępowaniu znak:  
A-II.271.14.2022 
 

PYTANIE 2: 

Zgodnie z ekspertyzą techniczną załączoną do dokumentacji - wariant 2 powodem, dla którego 

wykonywane mają być roboty w zakresie wymiany dachu z płyt korytkowych jest zakładanie ich 

uszkodzenia w trakcie rozbiórki pokrycia papowego. Zdaniem Oferenta wymiana pokrycia papowego 

nie będzie niosła za sobą uszkodzenia konstrukcji dachowej, zatem nie zachodzi konieczność 

wykonania tego zakresu robot budowlanych. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza 

konieczność wykonania zakresu prac wariantu 2 w wycenie ofertowej. 
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ODPOWIEDŹ: 

 Zakres prac budowlanych, związanych z wymianą dachu z płyt korytkowych należy wykonać zgodnie  
z Dokumentacją Projektową.   
 

PYTANIE 3: 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych 

montowanej do dachu budynku za pomocą bloczków betonowych. Czy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie dedykowanej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne mocowanej do podłoża. 

ODPOWIEDŹ: 
 Montaż paneli fotowoltaicznych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 

PYTANIE 4: 

 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę luksferów na nieotwieralne okna PCV  

z zachowaniem wymaganego współczynnika przenikania ciepła U=0,9W/m2K. Powyższa zmiana 

byłaby korzystna dla Zamawiającego gdyż pozwoliłaby na znaczne ograniczenie koszt6w inwestycji. 

ODPOWIEDŹ: 
Wymianę luksferów na nowe, energooszczędne, montowane w miejscu istniejących należy wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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