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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-23 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Proszowice: 

1. Budynek remizy OSP w Jakubowicach. 

2. Budynek remizy OSP w Kościelcu. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. Remont oraz termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Proszowice: zadanie 1 i 2 proszę o wyjaśnienie 

następujących rozwiązań: 

Zadanie nr 1. 

1. Proszę o dokładne określenie rodzaju płyty PUR gr. 15 cm oraz oczekiwany sposób 

montażu przy ociepleniu dachu czy stropu . 

2. Proszę o określenie rodzaju tynku  zastosowanego przy termomodernizacji ścian. 

3. Proszę o dodanie w przedmiarze pozycji zasypywanie wykopu przy termomodernizacji 

ścian fundamentowych oraz wywóz nadmiaru ziemi. 
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4. Jaki konkretnie rodzaj styropianu ma być zastosowany przy dociepleniu ścian 

fundamentowych. 

5. Proszę o określenie rodzaju bramy przesuwnej w wykonywanym ogrodzeniu. /Podano 

brama przesuwna - ręcznie /  

6. Proszę o podanie na jaką odległość ma być wywieziona ziemia z prac ziemnych około 

150m
3
 - brak pozycji przedmiaru/  

7. Czy ma być wykonane badanie instalacji odgromowej - brak pozycji przedmiaru. 

8. Czy i ile w instalacji odgromowej ma być zainstalowanych złączy kontrolnych. 

9. Jaki rodzaj instalacji alarmowej ma być zastosowany na obiekcie. Proszę o podanie ilości 

czujek , sposobu włączania itp. 

10. Czy dla tak dużej ilości utwardzenia placu nie jest wymagana inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza. 

Zadanie. 2 

Podobne pytania. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad.1 Do kalkulacji należy przyjąć płytę z profilowaniem trapezowym, płyta dachowa, 

grubość elementów: od 120 mm do 160 mm 

Ad.2. Do kalkulacji należy przyjąć tynk akrylowy do 2,0mm 

Ad.3. Zasyp będzie związany z uzupełnieniem przestrzeni materiałem stosowanym do prac 

brukarskich.  

Ad.4 Do kalkulacji należy przyjąć styropian  XPS-100. 

Ad.5 Do kalkulacji należy przyjąć bramę przesuwną zamykaną ręcznie z zamkiem na klucz 

systemową wypełnioną panelem systemowym. 

Ad.6 Nadmiar ziemi Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Zamawiający nie 

wskazuje miejsca składowania oraz sposoby wykorzystania nadmiaru ziemi. 
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Ad.7 Zarówno badanie skuteczności uziemienia jak również stopnia zagęszczenia leży po 

stronie Wykonawcy. Wyniki badania skuteczności uziemienia Wykonawca musi dołączyć do 

dokumentów odbiorowych zadnia. 

Ad.8 Do kalkulacji należy przyjąć złącze kontrolne przy każdym zwodzie pionowym – szt. 6 

Ad.9 Do kalkulacji należy przyjąć instalację alarmową typu SATEL lub równoważną, 

wyposażoną w sześć czujek ruchu, syrenę alarmową wewnętrzną oraz syrenę alarmową 

zewnętrzną, sygnalizacje świetlną zewnętrzną, szyfrator oraz centralę. 

Ad.10 Wykonawca pokrywa koszt obsługi geodezyjnej całości zadania. Do dokumentów 

odbiorowych wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 

Grzegorz Cichy

 


