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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.3.1.2014  Gnojnik dnia: 2015-04-10 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

 

 Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły 

w Biesiadkach – Etap II  

Stan surowy z pokryciem dachowym   
 

 

Treść zapytania: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w postępowaniu 

przetargowym pn.”Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej 

szkoły w Biesiadkach” – sprawa RIiD.271.3.2015 : 

 

PYTANIE 1: W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji 

przetargowej brak opisu do projektu architektonicznego, folder OPIS 

ARCHITEKTURA zawiera tylko Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

oraz Instrukcje Pożarowe – prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający załącza opis techniczny do projektu budowlanego. Załącznik 

nr 1 do odpowiedzi na zapytanie do siwz. 

 

PYTANIE 2: Czy widoczny na przekrojach architektonicznych drenaż jest już wykonany? 

Jeżeli należy wykonać go w obecnym etapie prosimy o modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 2: Drenaż zewnętrzny jest wykonany. W przedmiotowym etapie wykonania 

prac nie jest przewidziana modernizacja istniejącego drenażu zewnętrznego. 
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PYTANIE 3: W jakiej technologii należy wykonać roboty murowe YTONG zgodnie  

z przedmiarem czy SILKA zgodnie z częścią graficzną projektu architektonicznego. Prosimy 

o ewentualną modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 3: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z bloczków typu 

YTONG lub równoważnych o grubościach 24cm i 12cm.  

 

PYTANIE 4: Prosimy o podanie sposobu posadowienia projektowanych ścianek działowych 

zaplecza sali gimnastycznej, jeżeli zachodzi konieczność wykonania fundamentu prosimy  

o uzupełnienie przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 4: Ścianki działowe są posadowione na chudym betonie (nie wylewce).  

Do poziomu wylewki należy wykonać dwie warstwy w bloczków YTONG  

(lub równoważnych) o parametrach podanych na przekrojach architektonicznych. Bloczki  

z betonu komórkowego są wykonane w celu uniknięcia mostków termicznych od strony 

gruntu. 

 

PYTANIE 5: Czy widoczne na rysunku nr 4 RZUT DACHU wywiewki kanalizacyjne  

są do wykonania w bieżącym etapie realizacji inwestycji – jeżeli tak prosimy  

o modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 5: Należy wykonać same wywiewki w bez pionów. 

 

PYTANIE 6: W elemencie przedmiaru FUNDAMENTY (poz.2.1-2.7) brak nakładów  

na zbrojenie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 6: Nakłady na zbrojenie w pozycji 2.1-2.7 zostały ujęte w poz. 4.9 i 4.12 

przedmiaru robót. 

 

PYTANIE 7: Wg DETALU 01 rysunek nr 15 projektu architektonicznego obsypka 

fundamentów od wewnątrz z pospółki, prosimy o potwierdzenie technologii  

oraz modyfikację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ 7: Od wnętrza ściany fundamentowe zasypane i zagęszczone gruntem 

rodzimym. Od strony zewnętrznej obsypane kruszywem naturalnym (podspółą).  

 

PYTANIE 8: Wg DETALU 01 rysunek nr 15 projektu architektonicznego izolacja termiczna 

fundamentów od wewnątrz gr.20cm, od zewnątrz 25cm wg przedmiaru (poz.9.6) 

wewnątrz/zewnątrz izolacja gr.20cm – prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną 

modyfikację przedmiaru. 
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ODPOWIEDŹ 8: Zgodnie ze spisem warstw w pozycji SF1 (ściana fundamentowa) należy 

przyjąć: od zewnątrz EPS hydrofobizowany gr.24cm, od wewnątrz EPS hydrofobizowany 

gr.20cm. W przedmiotowym etapie należy wykonać tylko izolację wewnętrzną fundamentów 

o grubości 20 cm. 

 

PYTANIE 9: Czy obróbki blacharskie oraz elementy odwodnienia dachu (rynny, rury 

spustowe) należy wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z przedmiarem  

czy z blachy stalowej powlekanej jak pokrycie dachów. 

ODPOWIEDŹ 9: Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej natomiast rynny i rury 

spustowe należy wykonać z blachy stalowej systemowe zgodnie z rysunkami 

architektonicznymi.  

PYTANIE 10: Pozycja 9.7 przedmiaru wynosi ‘'0” prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ 10: Uzupełniono przedmiar robót. 

 

PYTANIE 11: Czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować ilości przedmiarowe  

w pozycjach kosztorysu jeżeli uzna, że obliczone przez niego wg projektu  

są inne niż w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ 11: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz siwz kosztorys pełni rolę 

pomocniczą i informacyjną. Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót poprzez 

zawarcie z nim dodatkowych pozycji.  

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


