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Projekt „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

 

Radymno, dnia 01 marca 2019 r. 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy przetargu: „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia  

w Radymnie” 

nr ogłoszenia 514969-N-2019 z dnia 15.02.2019 

 
Nazwa i adres zamawiającego: 

Miasto Radymno 

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 

tel. 016 628-15-89  

fax 016 628-24-17 

E-mail: planowanie@radymno.pl, www.radymno.pl 

http://www.radymno.biuletyn.net 
 

 

Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. 

zm.)  

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy pzp. 

 

Miasto Radymno na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy 

Pzp podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie następujących pozycji: 

- w opisie SIWZ jest nałożenie 2 warstw masy polimerowo – bitumicznej przy izolacji 

murów piwnic, brakuje natomiast odpowiedniej pozycji w przedmiarze Inwestorskim; 

- w opisie SIWZ  „cokoły” jest wykonanie tynków renowacyjnych brakuje 

odpowiedniej pozycji w przedmiarze Inwestorskim; 

- w opisie SIWZ ”remont kotłowni” jest wykonanie izolacji pionowej na ścianach 

wewnętrznych itd. natomiast brakuje odpowiednich pozycji w kosztorysie; 

- brakuje zestawienia stolarki okiennej do wymiany oraz danych technicznych i 

parametrów dotyczących okien dachowych; 

- brak izolacji systemowych przy remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz 

remoncie schodów; 

- brakuje projektu konstrukcji zadaszeń nad wejściami. Obecnie daszki mają nietypowy 

duży wymiar od ściany. Przy zachowaniu obecnych wymiarów konieczny jest projekt 

oraz określenie rodzaju materiały na konstrukcje. 

 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania:  
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- izolacja murów piwnic w przedmiarze jest to poz. nr 1.4.12. jako pierwsza warstwa  

i w poz. 1.4.13 druga warstwa; 

- cokoły po skuciu starych tynków i właściwym przygotowaniu podłoża, uzupełnienie 

spoin w tym przeprowadzeniu sprawdzenia przyczepności, nie jest konieczne 

wykonanie tynków pod docieplenie; 

- remont kotłowni w związku z projektowaniem izolacji pionowej murów nie jest 

konieczna izolacja dodatkowa murów od wewnątrz. Przed zasypaniem zagłębienia 

należy jedynie wykonać odgrzybienie jak poz. 1.8.4 przedmiaru; 

- okna dachowe nie opracowano Projektu Wykonawczego. Wykonawca powinien 

zastosować okna standardowe o wymiarach 98 x 118 z zastrzeżeniem, że muszą 

spełniać warunek izolacyjności dla WT 2021 a więc o wsp. Umax = 1,1 [W/m2K]; 

- izolacje systemowe podjazdu i schodów w kalkujacji przewidziano w przygotowaniu 

podłoża warstwę szczepną weber.rep. 751, grunt dyspersyjny, specjalistyczny klej do 

kamienia Kalemp Plus 108 Kraisler „lub równoważne”. 

  

Pytanie 2: 

- W załączonej dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę o 

dołączenie. 

- Czy do ocieplenia ścian zewnętrznych można zastąpić projektowany styropian EPS 

80-036 na styropian EPS 033 grafitowy o współczynniku lambda 0,033? 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 

- Nie opracowano PW - wykonawca powinien zamontować nowe okna PVC o wsp. 

Umax=0,9 [W/m2K] i drzwi Umax=1.3 w miejsce demontowanych starych w 

zgodności co do ich wymiarów, podziału architektonicznego i sposobu otwierania. W 

tym celu i tak niezbędna jest wizja lokalna i pomiary. Zamawiający do odpowiedzi na 

zapytania dołącza inwentaryzację budowlaną budynku. 

- Wykonawca może na ocielenie ścian zastosować styropian grafitowy EPS 033 fasada.  

 

Miasto Radymno na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych  dokonuje 

zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający informuje, iż omyłkowo w udostępnionym pliku z przedmiarem robót 

budowlanych zostały pominięte dwie następujące pozycje:  

- Badania termowizyjne przegród zewnętrznych zgodnie z normą PN-EN:13187  

z opracowaniem raportu. 

- Powietrzne badanie szczelności budynku zgodnie z normą PN-EN:13829  

z opracowaniem raportu. 

 

Zamawiający udostępnia wraz z udzieleniem niniejszych wyjaśnień: 

- plik z przedmiarem robót budowlanych jako załącznik do niniejszych wyjaśnień 
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uzupełniony o wymienione powyżej pozycje. 

 

Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W treści dokumentu SIWZ 

 

Rozdz. IX. 

Pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 12.03.2019 r. 

do godz. 10:00 z dopiskiem Wadium „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia 

w Radymnie”. 

 

Rozdz. XII. 

Pkt 1,2,3 otrzymuje brzmienie: 

1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdz. XI SIWZ, należy: 

− przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, lub 

−  złożyć w sekretariacie pokój nr 14 (I piętro) Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 

20 w terminie do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10:00 

Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty we wskazanym powyżej terminie. Oferty 

złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 

 

2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie 

(opakowaniu). Kopertę należy opisać w podany niżej sposób: 

 

 Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

OFERTA W PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE 

 Miasto Radymno, RG.I.271.4.2019 

„Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” 

OFERTA - nie otwierać przed 12.03.2019 r. godz. 10:30 

 

 

3. Termin i miejsce otwarcia ofert. 
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r, o godz. 10:30 w budynku Urzędu 

Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, w sali narad pokój nr 22. 

 

Niniejsza zmiana powoduje zmianę ogłoszenia która została opublikowania w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod nr 514969-N-2019 z dnia 15.02.2019. 

 

Jednocześnie informuję, iż wprowadzone wyjaśnienia i zmiany powodują zmianę terminu 

składania ofert.  Aktualny termin – 12.03.2019 do godz. 10.00. 

 

 

 

 

 

       Mieczysław Piziurny 

 

       Burmistrz Miasta Radymna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawca składający zapytanie. 

2. BIP UM Radymno. 

3. Tablica ogłoszeń UM Radymno. 

4. Aa. 


