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Łódź, dnia 24.09.2013 roku 
 
 
  

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków 
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - docieplenie ścian 
zewnętrznych, dachu, stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej” 

 
 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. nr 

16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) informuje, Ŝe wpłynęły do Zamawiającego zapytania 

dotyczące treści siwz. PoniŜej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1:  

Prosimy o zamieszczenie projektu kolorystyki. Brak w zestawieniu rysunków. 

Odpowiedź: 

Kolorystyka obiektu jest zawarta w odrębnym opracowaniu. Uzupełnienie dokumentów zostało 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 2:  

Prosimy określić, jakie okna (PCV czy aluminium) naleŜy wycenić do zamontowania na 

elewacji południowej i północnej w miejscu zdemontowanych luxferów. Występują rozbieŜności  

między zestawieniem stolarki a opisami na rysunkach projektu. 

Odpowiedź: 

Okna takie jak w wykazie rys. nr 11.  Przód budynku zestawy aluminiowe z profili ciepłych, tył 

w nawiązaniu do częściowej wymiany okien klatki z profili PCV  

Pytanie 3:  

Prosimy o określenie kolorystyki, technologii wykonania oraz PROJEKTU (wizualizacji) 

„LOGO” na elewacji zachodniej. Brak informacji w projekcie. 

Odpowiedź: 

Szkoła posiada logo o określonej kolorystyce . W opracowaniu wyznaczone zostało miejsce jego 

usytuowania. Wygląd logo został pokazany na dodatkowym rysunku. Uzupełnienie dokumentów 

zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Naniesienie loga nastąpi poprzez 
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jego namalowanie według przygotowanego i udostępnionego przez pracowników 

Zamawiąjącego szablonu. Kolorystyka według palety NCS: 

1. Czerń  

2. Pomarańcz - S0570-Y30R 

3. Błękit - S2065-B 

4. Czerwień - S1575R10B 

Pytanie 4:  

Czy ocieplenie ścian poniŜej poziomu terenu wchodzi w zakres zamówienia? JeŜeli tak to 

prosimy o określenie ilości (obmiar), parametrów materiałów i technologii wykonania oraz 

zamieszczenie odpowiednich pozycji kosztorysowych (KNR) na niezbędne roboty. 

Odpowiedź: 

Ocieplenie ścian poniŜej poziomu terenu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

Ściany ocieplane są od poziomu opaski wokoło budynku zgodnie z wytycznymi audytu 

energetycznego 

Pytanie 5:  

Prosimy określić czy płyty styropianowe z papą do ocieplenia stropodachu mają być 

jednostronnie czy dwustronnie laminowane. 

Odpowiedź: 

Płyty dachowe ociepleniowe jednostronnie laminowane. Układane są na istniejącym pokryciu . 

NaleŜy zlikwidować  istniejące pęcherze i wyrównać nierówności . W pokryciu zamontować 

systemowe  kominki odpowietrzające i wkleić pasy papy perforowanej . 

Pytanie 6:  

Iloma warstwami papy ma zostać pokryta styropapa? Wg. opisu projektu dwie warstwy papy - 

podkładowa i nawierzchniowa, wg. przedmiaru tylko jedna warstwa papy. 

Odpowiedź: 

Styropapę pokryć 1 warstwą papy termozgrzewalnej poliestrowej z włókniną. Zastosować papę 

gr 5,2 mm . W rejonie attyk i kominów stosować izokliny z wełny mineralnej 


