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Łódź, dnia 25.09.2013 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:  

Okna montowane po demontaŜu luksferów od strony podwórka mają być PCV jak w zestawieniu 

(rys. 11) czy aluminiowe jak opisano na elewacji południowej (rys. nr 9) 

Odpowiedź: 

Przód budynku zestawy aluminiowe z profili ciepłych, tył w nawiązaniu do częściowej 

wymiany okien klatki z profili PCV 

Pytanie 2:  

Wg SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 2.2.g) naleŜy odtworzyć nawierzchnię i 

wykonać opaskę – brakuje tych robót w opisie PT i kosztorysie nakładczym, jeŜeli wykonać, 

proszę o uzupełnienie kosztorysu o wymienione roboty. 

Odpowiedź: 

Zapis odtworzenia nawierzchni i wykonania opaski dotyczy tylko przypadku, gdy Wykonawca 

dokona samodzielnego zdjęcia płyt na czas prowadzenia prac. ZałoŜeniem jest pozostawienie 

istniejących płyt. Zaznaczenia wymaga fakt iŜ warstwą docieplenie nie schodzimy poniŜej 

poziomu podłoŜa. 

Pytanie 3:  

Czy logo malowane na elewacji szczytowej (wg kolorystyki) naleŜy wykonać – jeŜeli tak to 

proszę załączyć projekt kolorystyki i szczegóły (poz. 13 kosztorysu). 
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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 

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:  

Rynny dachowe wg kosztorysu (poz. 36) rozebranie 239,18 mb. MontaŜ (poz. 40) tylko 

176,354 mb. Ile rynien dachowych montować? 

Odpowiedź: 

Ilość demontowanych rynien jest równa ilości montowanych. Skorygowany kosztorys 

nakładczy (przedmiar) został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 5:  

Brakuje w kosztorysie montaŜu nowych obróbek blacharskich na dachach policzono tylko 

demontaŜ. 

Odpowiedź: 

NaleŜy zamontować obróbki. Skorygowany kosztorys nakładczy (przedmiar) został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 


