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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Termomodernizacja i montaż źródeł odnawialnej energii w Zespole Szkół Żeglugi 

Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” 

 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 

 

Pytanie 1 
Proszę o podanie powierzchni zabudowy budynku szkoły i powierzchni zabudowy budynku internatu. 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający informuje, że powierzchnia zabudowy budynku szkoły wynosi: 1163 m2, 
natomiast powierzchnia zabudowy budynku internatu wynosi 1902,70 m2. 
 
 
Pytanie 2 
Proszę o podanie powierzchni użytkowej budynku szkoły i powierzchni użytkowej budynku internatu. 
 
Odpowiedź 2   
Zamawiający informuje, że powierzchnia użytkowa budynku szkoły wynosi: 1692 m2, 
natomiast powierzchnia użytkowa budynku internatu wynosi 1167,03 m2. 
 
 
Pytanie 3 
Proszę o podanie kubatury budynku szkoły i kubatury budynku internatu.   
 
Odpowiedź 3  
Zamawiający informuje, iż kubatura budynku szkoły wynosi 14 341 m3, natomiast kubatura 
budynku internatu wynosi 29 720,17 m3. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną, tj. np. inwentaryzacją budowlaną ww. 
budynków? Dokumentacją dot. przebudowy budynków? 
 
Odpowiedź 4  
Zamawiający informuje, że jednostka organizacyjna jest w posiadaniu dokumentacji 
archiwalnej. Powyższa dokumentacja będzie udostępniona Wykonawcy do wglądu 
w siedzibie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-
Koźlu ul. Bohaterów Westerplatte 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
 
Pytanie 5 
Czy budynki są docieplone czy tylko otynkowane? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający informuje, że budynki są docieplone w części, bez łącznika i ściany szkoły 
od strony boiska na wysokości trzech pięter. 
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Pytanie 6 
Czy cała stolarka okienna jest stara czy jakaś część została już wymieniona? 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający informuje, że w budynku szkoły cała stolarka okienna jest stara. 
 
Pytanie 7 
Czy obiekt posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? 
 
Odpowiedź 7 
Tak. Zamawiający informuje, że jednostka organizacyjna jest w posiadaniu dokumentacji 
bezpieczeństwa pożarowego. Powyższa dokumentacja będzie udostępniona Wykonawcy 
do wglądu w siedzibie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte 
w Kędzierzynie-Koźlu ul. Bohaterów Westerplatte 1, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu. 
 
 
Pytanie 8 
Czy została kiedykolwiek opracowana ekspertyza pożarowa dla budynku szkoły? Ewentualne jakieś 
uzgodnienia z PSP? 
 
Odpowiedź 8 
Nie. Zamawiający informuje, iż jednostka organizacyjna posiada Ekspertyzę Techniczną 
Bezpieczeństwa Pożarowego (dotyczącą budynku internatu). Powyższy dokument 
Zamawiający udostępnił na stronie internetowej www.bip.cuwkk.pl jako załącznik 
do niniejszej odpowiedzi. 
 
Pytanie 9 
Proszę o doprecyzowanie zapisu dot. strefy ochrony konserwatorskiej. 
 
Odpowiedź 9  
Zamawiający informuje, iż budynek i internat znajdują się w obrębie strefy "A" ochrony 
konserwatorskiej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kędzierzyn-Koźle. 
  
  
  
 
Niniejsza informacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać 
pod uwagę powyższą odpowiedź.  
 

http://www.bip.cuwkk.pl/
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