
 Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie 
44-196 Knurów, al. Lipowa 12 
NIP 969-00-33-185 REGON 000727185 
kancelaria: tel./fax 32 235-27-00   e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl   
 
 

 

Knurów, 11.06.2021 r. 
MCE/26/41/2021/DW 
 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: „Szkoła bez barier - przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego”–  
odpowiedź na pytania z 10.06.2021 r. 

 
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), oraz zapisami rozdziału XIV ust. 2, 3, 

4 SWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu  

10.06.2021 r. pytania: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający potwierdza, że cały zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej  
w tomach I, II, IV, V, VI i VII jest przeznaczony do realizacji w ramach tego postępowania? 
Czy pewne zakresy są wyłączone z postępowania?  
Odpowiedź: 
Zakres realizacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Tom I-IV ,V ,VI, VII. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym - jeśli tak prosimy o udostępnienie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje projektem technicznym. 
 
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie robót jest wykonanie nawierzchni utwardzonych 

- łącznie 2704,7 m2 oraz powierzchni zieleni 1463,2 m2, w tym nawierzchni sportowej na 

bieżni, sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku? Jeśli tak prosimy o udostępnienie 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 
Zakres robót w ramach zagospodarowania terenu oraz nawierzchni do zrealizowania          

opisany został w części opisowej  TOM I zagospodarowanie terenu część B, a także           

ujęty został w przedmiarze zagospodarowania terenu dla części B opracowania. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający potwierdza, że istniejące docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
podlega tylko naprawie i uzupełnieniu zgodnie z punktem 6.1.11 opisu technicznego?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 6.1.11 Opisu technicznego, technologie wykonania napraw izolacji   
termicznej i warstw tynkarskich wraz z ich  wzmocnieniem i malowaniem przestawiono  
w dokumentacji  STWiOR. 
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Pytanie 5: 

Czy w zakresie zadania jest sadzenie drzew i krzewów - jeśli tak prosimy o wykaz.  
Odpowiedź: 
W zakresie zadania nie przewiduje się nasadzeń. 
 
Pytanie 6 : 

Czy w zakresie zadania jest wyposażenie budynku w sprzęt ppoż, np. gaśnice? Jeśli tak 
prosimy o podanie specyfikacji i ilości.  
Odpowiedź: 
W zakresie zadania nie przewiduje się wyposażenia budynku w sprzęt gaśniczy jak                   
gaśnice itp. 
 
Pytanie 7: 

Czy w zakresie zadania jest wykonanie bramy wjazdowej od ul. Kilińskiego, jeśli tak prosimy 

o dokumentację. 

Odpowiedź: 
Brama wjazdowa od strony ul. Kilińskiego po uzgodnieniu z Inwestorem nie będzie 

realizowana. 

 
Pytanie 8: 

W udostępnionych przedmiarach robót są znaczne braki w stosunku do zakresu 

wynikającego z dokumentacji projektowej. Czy Wykonawca ma wg swojego uznania 

sporządzić czy poprawić przedmiary aby na ich podstawie określić wartość robót i następnie 

wykonać przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy? 

Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany jest określić wartość robót na podstawie dokumentacji  

projektowej, nie wg swojego uznania. 
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