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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.3.4.2014  Gnojnik dnia: 2015-04-16 

 

 
 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ – nr 3 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-13 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   
 

 

PYTANIE 1: Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zapisu w §  10 pkt 3 Umowy: 

„Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie faktur 

częściowych oraz/lub faktury końcowej za wykonanie roboty…”. 

Czy rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej i jednej końcowej? 

ODPOWIEDŹ 1: Na podstawie §  10 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza 

rozliczenie jedną fakturą częściową. 

 

PYTANIE 2: Czy Zamawiający posiada rzut więźby nad zapleczem i lukarną- zestawienie 

belek drewnianych? – prosimy o udostępnienie. Jakie belki typu 2T należy wycenić  

- na rysunkach są dwa  typy: wysokości 20 i 30 cm, w przedmiarach tylko 30 cm. 

ODPOWIEDŹ 2: Z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego 

odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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PYTANIE 3: W nawiązaniu do pyt. Nr 2-proszę o podanie grubości  ocieplenia dachu 

zaplecza i lukarny- w projekcie ocieplenie odpowiada wysokości belek drewnianych 2T,  

w przedmiarach jest warstwa wełny 20 cm. 

ODPOWIEDŹ 3: Wycenić zgodnie z przedmiarem robót – 20 cm. 

 

PYTANIE 4: Jakiej grubości wełnę należy przyjąć jako drugą warstwę ocieplenia (dach 

lukarny i zaplecza)? Wg przedmiarów 20 cm, wg rysunków 20 i 15 cm. 

ODPOWIEDŹ 4: Do wyceny należy przyjąć grubość 20 cm. 

 

PYTANIE 5: Jaką grubość stropu - płyty żelbetowej - zaplecza należy przyjąć – 12 cm  

jak w przedmiarach, czy 15 cm jak w projekcie? 

ODPOWIEDŹ 5: Zamienny projekt konstrukcyjny przewiduje grubość 12 cm,  

tak jak w przedmiarze. 

 

PYTANIE 6: Z jakiej blachy należy wykonać pas podrynnowy  i nadrynnowy? Z powlekanej 

czerwonej, czy aluminiowej jasnoszarej? Prosimy o podanie grubości blach które należy użyć 

do wykonania ww. obróbek i wiatrownic. 

ODPOWIEDŹ 6: Wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm, kolor do ustalenia  

na etapie realizacji. 

 

PYTANIE 7: Czy zabudowa okapu sali gimnastycznej i przewiązki  płytą Euronit jest objęta 

przedmiotem postępowania? 

ODPOWIEDŹ 7: Zabudowa okapu Sali gimnastycznej oraz przewiązki nie jest przedmiotem 

zamówienia w etapie II. 

 

PYTANIE 8: Brak nakładów na montaż płyty OSB (detal 03) przy okapie przewiązki. Proszę 

o wyjaśnienie, czy ww. robota jest objęta przedmiotem postępowania. 

ODPOWIEDŹ 8: Montaż płyty OSB detal 03 występuje w niższym dachu zaplecza – należy 

wykonać 22,0*1,0 = 22 m
2 
zgodnie z detalem 03 wg kalkulacji indywidualnej Oferenta. 

 

PYTANIE 9: Czy wykonanie przejść przez połać dachową dla kanałów wentylacji 

mechanicznej i wywiewek kanalizacyjnych, jest objęte przedmiotem postępowania?  

Czy wykonanie części ww. instalacji w warstwie ocieplenia dachu jest objęte przedmiotem 

postępowania? 

ODPOWIEDŹ 9: Informacji udzielono w odpowiedzi na zapytania do siwz nr 1 z dnia 

10.04.2015 r. Ponadto należy wykonać tylko wywiewki kanalizacyjne. 
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PYTANIE 10: Czy montaż rur spustowych jest objęty przedmiotem postępowania? 

ODPOWIEDŹ 10: Przedmiotem zamówienia objęty jest montaż rur spustowych 

prowizoryczny z PCV szarych o średnicy 110 mm z odejściem od budynku na odległość min 

5 mb. 

 

PYTANIE 11: Jaką grubość ocieplenia stropu przewiązki należy przyjąć (przedmiar: 20 cm, 

przekrój G-G i H-H: 30 cm, opis warstwy na rys. nr 3:35 cm)? 

ODPOWIEDŹ 11: Do wyceny należy przyjąć wartość 58,88 m
2
. Grubość docieplenia  

wg mnie 30 cm. 

 

PYTANIE 12: Brak obmiaru w poz. 9.7- prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ 12: Informacji udzielono w odpowiedzi na zapytania do siwz nr 1 z dnia 

10.04.2015 r. 

 

PYTANIE 13: Brak nakładów na ponowne obsypanie fundamentów wewnętrznych 

(po zakończonej izolacji) z zagęszczeniem mechanicznym - prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ 13: Do wyceny należy przyjąć wartość: 92,221-30,740 = 61,481 m
3 

 

PYTANIE 14: Czy wykonanie ocieplenia i zabudowy sufitu nad salą gimnastyczną objęte 

jest przedmiotem postępowania? 

ODPOWIEDŹ 14: Nie 

 

PYTANIE 15: Jakie nadproża zastosować  w ścianach wewnętrznych - L19 czy systemowe 

YTONG? 

ODPOWIEDŹ 15: Do wyceny należy przyjąć nadproża systemowe typu YTONG  

lub równoważne. 

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


