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Częstochowa, dnia 24 sierpnia 2017 roku 
WT.2370.23.5.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.23.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Roboty remontowo – 
budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64  
w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.23.2017, pn. „Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 
przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść 
wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową 

ARCHITEKTURA udostępnioną w niniejszym 
przetargu stwierdzamy, że ilość stolarki 
drzwiowej  w zakresie drzwi wewnętrznych do 
pokoi wewnątrz segmentu wskazana na rzutach 
jest znacznie większa od ilości drzwi wskazanych 
na zestawieniu stolarki rys. A-09. Z uwagi na 
ryczałtowe rozliczenie robót oraz brak wyraźnego 
zaznaczenia w opisie przedmiotu zamówienia, 
które drzwi podlegają wymianie, prosimy o 
potwierdzenie, że do wyceny robót należy przyjąć 
ilości drzwi wskazane na zestawieniu stolarki rys. 
A-09 (za wyjątkiem drzwi oznaczonych do 
realizacji w II etapie na zestawieniu). 

 
Zamawiająca informuje, iż Ilość drzwi przeznaczonych do 
wymiany jest zgodna z zestawieniem stolarki rys. A-09- część 
architektura , dokumentacja projektowa na wykonanie remontu 
części budynku dydaktyczno-hotelowego- kompania I Iii, a tym 
samym potwierdza, iż do wyceny robót należy przyjąć ilości 
drzwi wskazane na zestawieniu stolarki  
 
 

2. Na rysunkach A-26 i A-27 w dokumentacji 
projektowej ARCHITEKTURA, pokazano 
kolorystykę ścian w pokojach odpowiednio na 
parterze i piętrze budynku. Pytanie brzmi: 
• Czy do wyceny robót należy założyć, że 

rysunki przedstawiają przykładowe rozwinięcie 
ścian, które należy zastosować do każdego 
pokoju na danej kondygnacji? Czy kolorystyka 
dotyczy tylko pokoju, który został wskazany na 
rzucie (rys A-26 i A-27).  

• Jak wynika z rysunków A-26 i A-27 
rozwinięcie ścian z podaną kolorystyką 
dotyczy tylko dwóch ścian w pokoju. Czy 
należy przyjąć, że pozostałe ściany należy 
pomalować na jeden kolor? 

• Kolorystyka przedstawiona na rysunkach A-26 i A-27, 
dokumentacja projektowa architektura, dotyczy wszystkich 
pokoi na danej kondygnacji. 

 
• Zgodnie z rysunkami A-26 i A-27 dwie ściany należy 

pomalować zgodnie z podaną kolorystyką, natomiast dwie 
kolejne wykonać jako jednokolorowe. 

3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że 
Zamawiający wymaga zastosowania farb 
ceramicznych do malowania wszystkich pokoi i 
korytarzy ( ściany, sufity). W opisie technicznym 
wskazano jako przykładową farbę Tikkurila 
Optiva Ceramic Super Matt. Należy zaznaczyć, że 
ze względu na duży zakres robót malarskich w 
obiekcie, zastosowanie farb ceramicznych zamiast 
lateksowych spowoduje znaczny wzrost wartości 
robót malarskich. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót 
malarskich z zastosowaniem farb ceramicznych wysokiej 
jakości. Dopuszcza się jednak wykonanie powłok malarskich 
tańszymi farbami lateksowymi.  
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4. Ze względu na duże różnice kosztowe, proszę o 
wyjaśnienie jaki rodzaj baterii prysznicowych 
należy zaoferować: czy baterię jednouchwytową 
czy też baterię czasową ze skrzynką podtynkową. 

W prysznicach należy zamontować baterie jednouchwytowe. 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią modyfikuje się zapisy siwz 
w zakresie Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 1.2.1 
architektura – opis (strona 23), w następujący sposób:  
 
W opisie dotyczącym baterii wannowo prysznicowych skreśla 
się zapis” 
„Skrzynka podtynkowa Masterbox samozamykająca  
( np. SCHELL WBD-SC-V lub odpowiednik spełniający poniższe 
parametry ), woda zmieszana lub zimna. Armatura podtynkowa 
do kombinowania z zestawem wierzchnim dla natrysków 
ściennych, armatura wstępnie zmontowana w skrzynce 
podtynkowej z tworzywa sztucznego, z uszczelnionymi 
przepustami wyposażona we wkład  
samozamykający SC-V, odcięcie wstępne, filtr wstępny, zawór 
zwrotny, króciec do przepłukiwania, materiał mocujący oraz 
pokrywa ochronna. Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar, nastawy 
czasu wypływu: 5 - 30 s. Wymiary: 149 x 138 x 120 mm. Klasa 
szumów: I” 

  Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający 
ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, 
jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   

 
W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, zmianie ulega termin składania oraz otwarcia 

ofert. Obowiązujące terminy to: 
Termin składania ofert: 30.08.2017 r. godz. 9:30. 

 Termin otwarcia ofert: 30.08.2017 r. godz. 10:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastępca Komendanta 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

  /-/ 
p.o. st.  bryg. dr inż. Jan Kołdej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


