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Częstochowa, dnia 5 lipca 2017 roku 
WT.2370.15.6.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.15.2017, 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 30 czerwca 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.15.2017, 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. Dlaczego w poz. 51 

jest wartością ujemną 
– licowanie ścian w 
ilości 236,24 m2   

W przedmiarze stanowiącym element dokumentacji projektowej nie występuje poz. Nr 
51. Licowanie ścian w ilości – 236,240 m2 występuje poz. 16.1.3. Jest to pozycja 
pomocnicza do ustalenia powierzchni licowanych ścian po wyburzeniach. 
Do ustalenia powierzchni wykorzystano pozycje wcześniej użyte w Dziale 5 - skucie 
glazury - poz.5.1.1 i 5.1.2 oraz poz. 2.1.1 rozbiórka ścian. 

2
  

Prosimy o 
potwierdzenie 
prawidłowości 
dobrania płyty 
meblowej p-poż na 
ciągach 
komunikacyjnych w 
ilościach 617,4 m2 i 
242,9 m2 

Ilość i rodzaj płyt meblowych p-poż. dobrany jest właściwie. Wymagania dot. 
przedmiotowych płyt zawarte zostały w części opisowej dokumentacji projektowej  
w następujący sposób: 
„Obudowa ścian korytarzy i klatek schodowych oraz odboje w pokojach mieszkalnych. 
Do wysokości 2,10m wykonać z płyt wiórowych, laminowanych, niezapalnych. 
Płyty niezapalne posiadające klasyfikację ogniową materiału niezapalnego B, s2, d0 
B - niezapalne płyty wiórowe (np. SWISS KRONO STOP FIRE lub odpowiednik 
spełniający poniższe parametry) 
Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia 
s2 – średnia ilość i gęstość dymu 
d0 – brak płonących kropli i cząstek” 

3 Zamawiająca modyfikuje załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - 1.3 Przedmiary  
- 1_przedmiar_budowlanka w następujący sposób:  
W niżej wymienionych pozycjach zmianie ulega oznaczenie jednostek miar: 
- nr 21.1.1 kolumna Jm (jednostka miary) jest m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.2 kolumna Jm (jednostka miary)  jest m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.3 kolumna Jm (jednostka miary)  jest m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.4 kolumna Jm (jednostka miary) jest m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.5 kolumna Jm (jednostka miary) jest  m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.6 kolumna Jm (jednostka miary)  jest m2 zmienia się na szt.  
- nr 21.1.7 kolumna Jm (jednostka miary) jest  m2 zmienia się na szt.  

  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 wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl zakładka zamówienia publiczne) 
upublicznia poprawiony Załącznik nr 1 ,,Przedmiar”. 

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, nie ulega zmianie termin składania oraz 
otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 11.07.2017 r. godz. 9:30. 
 Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r. godz. 10:00.                        KOMENDANT    

 Centralnej Szkoły 
       Państwowej Straży Pożarnej 

  w Częstochowie 
                /-/ 

Otrzymują:                                                                    mł. bryg. mgr Piotr Placek 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


