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Wszyscy Wykonawcy
WyjaSnienia treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Za m6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole
Podstawowei im. Jana Pawla llw Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1w Kotbuszowej, w tym:
Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach

zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie.
Zadanie nr 2 - Remont saligimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowej
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budowq pilkochwyt6w przy

Szkole Podstawowej nr 1w Kolbuszowej.

Ogloszenie w Biuletynie Zam6wied Publicznych nr 532861-N -2O2O z dnia 2020-04-21r.
Ogloszenie o zmienia ogloszenia nr 540O77531-N-2020 z dnia 06-05-ZO2O r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
- Prawo zam6wief publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborflc6w Pokoju 2L,36-!00 Kolbuszowa, przekazuje treSi zapytaf wrazz wyjaSnieniami:

Pytanie nr 1:
Zamawiajqcy dziS udzielil odpowiedzi na nasze pytanie w spos6b niekompletny.
Pytonie nr 5:
Przedmior rob6t w poz. 1.1 podoje w opis istniejqcej nowierzchni z trowy sztucznej jednok nie podoje
istotnych informacji mojqcych wplyw na koszty jej utylizacji.
Wnosimy o podanie donych istniejqcej nowierzchni sportowej obu boisk:
- ciqloru somejtrowy sztucznej no 7 m2.
- iloiciwypelnienia z piosku kworcowego no 1 m2.
- iloiciwypetnienia z gronulotu gumowego na 7 m2.
Odpowiedi na pytonie nr 5:
Boiska byly ekspoatowone przez kilkanaicie lat i trudno jedznoznocznie okreslii uklod worstw
po uplywie czosu. Notomiast w momencie realizocji mialo nastepujoce worstwy: trowa syntetyczno
polietylenowa o dlugoSci wtdkna 32mm, wypetnienie pioskiem krzemowym i gronulatem gumowym.
Ponownie wnosimy o podanie danych istniejqcej nawierzchni sportowej obu boisk:
- ciq2aru samej trawy sztucznej na 1 m2.

- ilo6ciwypetnienia z piasku kwarcowego na 1 m2.

- iloSci wypelnienia z granulatu gumowego na L m2.

Proszq o podanie danych przyjmujqc wartoSci wyj6ciowe przy wbudowaniu nowych material6w wg
dokumentacji od biorowej zada nia.
Powy2sze dane sq niezbqdne do wyliczenia koszt6w utylizacji materialu odpadowego.

Odpowiedi na pytanie nr 1:
Zamawiajqcy na tym etapie nie dysponuje wiedzq odnoSnie szczeg6lowych parametr6w poszczeg6lnych
warstw zasypu trawy syntetycznej. Znaczny stopiefi zulycia nawierzchni spowodowany wieloletnim
u2ytkowaniem oraz okresowym podtapianiem nie pozwala na doprezyzowanie danych. W zwiqzku
z powy2szym przedmiar rob6t okre6la warto6i szacunkowo bedqcq iloczynem gruboSci warstwy zasypu
i powierzchniboisk.
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Pytanie nr 2:

Zapytanie do SIWZ- zadanie 1- wymiana stolarki:
Proszq o informacjq czy drzwi o symbolu D2 majq byi drzwiamizewnqtrznymi (z uwzglqdnieniem Uw)
czy wewnqtrznymi (bez wymaganego wsp6lczynnika ciepla)?
Czy podtrzymujq Paristwo zapis zawarty w przedmiarze rob6t, 2e drzwi D2 majq miei U=1,LW lm2k.
Zapis ten sugeruje, 2e sq to drzwi zewnqtrzne, jednak2e wg obowiqzujqcego obecnie prawa
budowlanego drzwi zewn. w obiektach u2yteczno6ci publicznej powinny spelniai wsp6lczynnik U=1,3
Wm2k. Proszq o wskazanie czy majq to byd drzwi wewnetrzne wykonanie z aluminium bez izolacji
termicznej tzw ,,zimnego", czy te2 majq to byi drzwi zewnetrzne z tzw. aluminium cieplego
o wsp6iczynniku U=1,3 W/m2k, czy trzecia najdro2sza opcja- drzwi zewn z alum cieplego
o podwy2szonej izolacyjno6ci U=1,1 W /m2k.

Odpowiedzi na pytanie nr 2:
Wyjasnienie dotyczqce drzwi D2

Drzwi D2 zlokalizowane sq pomiqdzy wiatrolapem a korytarzem w czqsci ogrzewanej budynku.
W zawiqzku z powy2szym naleiy przyjEt, konstrukcje z aluminium bez izolacjitermicznej tzw. ,,zimnego".
Szklenie do wysoko6ci 2m (poziom szprosu) ze szkta bezpiecznego laminowanego hartowanego
z obydw6ch stron, szklenie powy2ej 2m laminowane.


