
      Czechowice – Dziedzice, dnia  27.11.2009 r.  

ZP. 341 – 34 /09  

ZP. KW – 00420 / 09   

 

       Wykonawcy 

       wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sali  

                gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie”. 

 

 

 W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytanie 1. 
W dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej działki brak następujących rysunków: 
-zestawienia okien i naświetli 
-zestawienia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
-elementy ślusarki-barierki 
-szczegóły mocowania okna oraz elementów wentylacji 
Prosimy o pilne uzupełnienie brakującej dokumentacji. 
Odpowiedź:  

Rysunki nr 14 -  zestawienie stolarki okiennej ,15- zestawienie stolarki drzwiowej ,17 – zestawienie ślusarki, 20- 

szczegół mocowania okna mocowanie wentylacji ,załączono do wersji elektronicznej projektu jako uzupełnienie – 

modyfikacja SIWZ z dnia 23.11.2009r. 

Rysunki nr 19 -  konstrukcja  pomostu nagrzewnic,21-   konstrukcja pomostu nagrzewnic, 

22–  szczegół odbudowy konstrukcji dachu, załączono do wersji elektronicznej projektu jako uzupełnienie – 

modyfikacja SIWZ z dnia 26.11.2009r. 

Pytanie 2. 
Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych na stronie UM opinii geologicznej 
Odpowiedź: 

Opinie geotechniczną załączono do zaktualizowanej wersji elektronicznej projektu  jako uzupełnienie – modyfikacja 

SIWZ z dnia 26.11.2009r. 

Pytanie 3. 

W zakresie zamieszczonej na stronie dokumentacji projektowej części architektonicznej brak niezbędnych do wyceny zestawień 
elementów ślusarki i stolarki – prosimy o uzupełnienie i zamieszczenie na stroni. 
Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 1. 

 Pytanie 4. 

Czy roboty w zakresie wykonania zasilania central wentylacyjnych należy ująć przy wycenie instalacji wentylacji czy w 
ramach wykonania instalacji elektrycznych? 
Odpowiedź: 

Należy ująć przy wycenie instalacji wentylacji . 

Pytanie 5. 

Prosimy o określenie rodzaju wymaganego wyposażenia p.poż dla obiektu. 
Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Wycena  powinna obejmować : 

a/ gaśnice proszkowe na wieszakach – np. przy masie środka gaśniczego 2kg. lub 3 dcm3 -8 szt. 

b/ oznakowanie miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń-poż, 

c/ oznakowanie dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, 

d/ przegląd techniczny parametrów techniczno-użytkowych instalacji hydrantów wewnętrznych, 

e/ aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

d/ prace montażowe sprzętu i urządzeń p-poż. 

Pytanie 6. 

Proszę o załączenie informacji w postaci rysunku lub opisu dotyczącego stanu istniejącego terenu pod obiekty kubaturowe 
wraz z podaniem rzędnych istniejącego terenu (na jakim poziomie w tej chwili jest teren do usunięcia) 
Odpowiedź: 

W wyniku wizji lokalnej terenu opracowania projektowego dokonanej przez Wykonawcę. 

Rzędne istniejącego terenu pod zabudowę w przedziale od 247,00 do 247,60 m  npm. / zgodnie z projektem 

zagospodarowania wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej – rys. 1/ 

 

 

Pytanie 7. 



Proszę o podanie orientacyjnej wielkości zakresu robót w punktach od 1 do 6 (formularza cenowego) z pozycji „IV.PRACE W 
ISTNIEJACEJ SZKOLE”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający załączył orientacyjny wykaz prac do wykonania w istniejącej szkole – pkt. IV poz 1-6. 

formularza cenowego, w wersji elektronicznej. Modyfikacja SIWZ z dnia 26.11.2009r. 

Uwaga ! 

Prawidłowe i ostateczne określenie zakresu rzeczowego tych robót w oparciu o projekt spoczywa na Wykonawcy 

Pytanie 8. 
W pozycji 8(formularza cenowego) z punktu III.ROBOTY BUDOWLANE-WYKOŃCZENIOWE dotyczącej „Balustrady i 
daszki” proszę o wskazanie daszków na rysunku (miejsca, w których występują w dokumentacji)lub podanie ilości do wyceny. 
Co z daszkami? W jakim systemie i z jakich materiałów powinien być on/one wykonane. 
Odpowiedź: 

Rysunek nr 17- ślusarka, daszka o wym. 2,2 m x 4,5 m nad wejściem do zaplecza kuchennego ze szkła hartowanego na 

konstrukcji stalowej malowanej proszkowo – jako uzupełnienie wersji elektronicznej projektu. Modyfikacja SIWZ z 

dnia 23.11.2009r. 

Pytanie 9. 

W pozycji 10(formularza cenowego) z punktu III. ROBOTY BUDOWLANE-WYKOŃCZENIOWE DOTYCZACEJ „Wejścia i 
podjazdy” zakładamy, ze chodzi o wejście do sali gimnastycznej z zewnątrz i wejście do zaplecza szatniowego z zewnątrz, 
proszę o podanie zakresu przewidzianych robót w zagadnieniu. W tej samej pozycji proszę o wskazanie miejsc, w których 
występują podjazdy. 
Odpowiedź: 

Poz.III.10 formularza cenowego obejmuje wejście do sali gimnastycznej i wejście do zaplecza kuchennego i 

szatniowego. 

Wejścia zaprojektowano z kostki betonowej na podbudowie typu. chodnikowego „G” –  

rys.9 przekrój E-E  wersji elektronicznej projektu. 

Pytanie 10. 

W opisie technicznym w punkcie 12.1.1. Posadzki i podłogi z podłożami jako nawierzchnię sportową przyjęto nawierzchnię 
sportową Linoleum (np. Linodur DD Sport). Czy zamawiający chce wykładzinę starszej generacji bez powłoki poliuretanowej 
czy nowszej generacji z dodatkową ochronną powłoką poliuretanową (np. Linosport)? 
Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach zaprojektowanego systemu posadzki sportowej chce otrzymać produkt o jak najwyższych 

parametrach użytkowo-jakościowych, mieszczący się w limicie planowanego kosztu inwestycji –tj. wykładziną 

sportową nowej generacji. 

Pytanie 11. 
Zgodnie z opisem zamówienia w SIWZ zakres zamówienia obejmuje jedynie dostosowanie istniejących pomieszczeń zaplecza 
kuchennego stołówki do systemu cateringu. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić w  
wykonanie całego czy ograniczonego zakresu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z zakresem zał. do SIWZ projektu 
instalacji sanitarnych?. 
Jeżeli ograniczony zakres to prosimy o jego sprecyzowanie: 
Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić wykonanie całego zakresu wentylacji mechanicznej. 

Pytanie 12. 
W zestawieniu materiałów w projekcie inst. sanitarnych wskazano urządzenia technologii jak np. okapy ze stali nierdzewnej- 
prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w ofercie dostawę i montaż? 
Odpowiedź: 

W ofercie należy  uwzględnić dostawę i montaż wszystkich urządzeń technologii. 

Pytanie 13. 

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie pomostu dla obsługi-prosimy o wyjaśnienie czy ująć w ofercie –jeżeli tak to 
prosimy o podanie wytycznych. 
Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić wykonanie pomostu dla obsługi zgodnie z projektem – 

rys. nr 21 – konstrukcja pomostu nagrzewnic .Uzupełnienie wersji elektronicznej projektu modyfikacja SIWZ z dnia 

26.11.2009r. 

Pytanie 14. 
Czy nagrzewnicę należy ocieplić i obudować-jeżeli tak to prosimy o podanie rozwiązań projektowych: 
Odpowiedź: 

W projekcie przyjęto nagrzewnicę nie wymagającą wykonania dodatkowego ocieplenia ani dodatkowej obudowy. 

Pytanie 15. 

Jakie parametry techniczne i elementy składowe posiada projektowany komin spalinowy z blachy stalowej służący do 
odprowadzenia spalin-prosimy o podanie. 
Odpowiedź: 

Zaprojektowane urządzenia grzewczo-wentylacyjne posiadają kominy spalinowe na wyposażeniu. 

Pytanie 16 . 

W zał. ”formularz cenowy”- w części IV widnieją pozycje do wypełnienia cenami „PRACE W ISTNIEJACEJ SZKOLE”- 
prosimy o określenie zakresu prac poprzez podanie opisu i zakresu ilościowego prac dla poszczególnych pozycji od 1 do 5 
wskazanych w formularzu j.w. 
Odpowiedź: 



Jak na pytanie nr 7. 

Pytanie 17 . 
Czy należy zaliczyć w ofercie przebudowę 100% powierzchni parkingów zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu? 
Jeżeli zostawić część istniejących, prosimy o podanie powierzchni parkingów, które mają pozostać nieprzebudowywane. 
Odpowiedź: 

W projekcie zawarto przebudowę ok.316 m2 powierzchni parkingów. 

Powierzchnie przebudowywane zgodnie z oznaczeniem graficznym na projekcie zagospodarowania. 

Pytanie 18 . 
Prosimy o sprecyzowanie, czy należy uwzględnić w ofercie koszt opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, skoro właścicielem 
terenu jest Gmina Czechowice-Dziedzice(Inwestor)? 
Odpowiedź: 

Nie należy uwzględniać. 

Pytanie 19 . 

Czy w wycenie należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia tymczasowego oddzielającego trwale plac budowy od ternu Szkoły? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Na czas budowy należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia tymczasowego dł.ok. 100 mb z bramą, wydzielającego plac 

budowy w linii projektowanego ogrodzenia boiska 13 od budynku 4 do budynku szkolnego oraz od południowo-

wschodniego naroża budynku szkolnego do istniejącego ogrodzenia biegnącego wzdłuż ul. Bory, pozostawiając 

użytkownikom szkoły stanowiska postojowe 9 oraz wejście z ulicy Bory. 

Dokładny przebieg linii ogrodzenia tymczasowego zostanie uzgodniony z Użytkownikiem w protokole przekazania 

placu budowy. 

Pytanie 20 . 

Brak w dokumentacji rysunku z zaznaczonymi elementami zewnętrznymi do rozbiórki. Proszę o uzupełnienie rysunku o podanie 
przedmiaru elementów rozbiórek. 
Odpowiedź: 

W projekcie zawarto: 

- rozbiórkę całego ogrodzenia z bramą i dwiema furtkami (dł. 353mb), 

- rozbiórkę schodów zewnętrznych wejścia od strony placu i boiska, żelbetowych 

  dwa biegi +spocznik (4m3) na podmurówce z cegły (4m3) z barierką stalową oraz fundamentem   

  (10m3) i podłożem betonowym ( 3,5m3), 

- odcinek kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż budynku szkolnego na styku  

  z projektowaną rozbudową – długości ok. 16mb wraz z rurami spustowymi i studzienkami (2szt.), 

- przebudowa odcinka sieci i przyłącza gazu PE 50 kolidującego z projektowaną salą gimnastyczną   

  (dł. 40mb) wykonanie obejścia dł.66mb. 

Pytanie 21 . 

Czy na podstawie chudego betonu pod fundamenty należy wykonać warstwę poślizgową z papy asfaltowej? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 22 . 
Czy w miejscu  styku nowego fundamentu z istniejącym, należy stary fundament oczyścić, uzupełnić obrzutkę wykonać izolację 
p. wilgociową i oddylatować od nowego fundamentu? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 23 . 
Czy  rurę drenarską należy zabezpieczyć poprzez owinięcie włókniną? 
Odpowiedź: 

Ułożyć w warstwie płukanego żwiru w geowłókninie. 

Pytanie 24 . 

Czy w drenażu należy przewidzieć studzienki rewizyjne? Jeśli tak to ile? 
Odpowiedź: 

Studzienki śr. 400 mm – 4 szt. 

Pytanie 25 . 

Jak ma być wykończona podbitka dachu-czy jak pokrycie z blachy? 
Odpowiedź: 

W projekcie zawarto podbitkę z listew drewnianych, struganych, impregnowanych gr. 20 mm w kolorze jasno 

popielatym. 

Pytanie 26 . 

Jak ma być wykończona cz. pionowa wiązarów drewnianych /od  okapu do górnego wieńca-szczegół z otworami 
wentylacyjnymi co 25cm/? 
Odpowiedź: 

Zaprojektowano obudowę pionową stropodachu  płytami OSB gr. 22 mm oraz blachą stalową na rąbek – analogicznie 

jak obudowa połaci dachu – w kolorystyce wg. projektu kolorystyki elewacji. 

Pytanie 27 . 

Czy chudy beton pod posadzki gr.15cm ma być zbrojony siatką d=6mm? 
Odpowiedź: 

Tak. 



Pytanie 28 . 

Proszę o podanie ciężaru konstrukcji stalowej wsporczej pod urządzenia wentylacyjne. 
Odpowiedź: 

Ciężar elementów wsporczych /rys.19 i 20/ urządzeń grzewczo-wentylacyjnych 600 kg x 2 szt. 

= 1200 kg. 

Pytanie 29 . 

Z jakiej stali /czarnej czy ocynkowanej/na być wykonana w/w konstrukcja. Czy występują tam karty pomostowe. Jeśli tak to 
jakie i na jakiej powierzchni? 
Odpowiedź: 

Ocynkowanej z kratami pomostowymi 2 x 4 m2. 

Pytanie 30 . 
Proszę o potwierdzenie iż wydzielenie szatni ma być wykonane ze ścianek siatkowych z drzwiami siatkowymi D6, wysokość 
ścianki 3,0m 
Odpowiedź: 

Tak – z siatki stalowej powlekanej. 

Pytanie 31 . 

Czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż zasłonek prysznicowych z drążkiem? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 32. 
Czy na nowych tynkowanych sufitach i ścianach w piwnicach mają być wykonane gładzie gipsowe? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 33 . 

Czy na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach mokrych /prysznice i sanitariaty/ maja być wykonane izolacje płynna folią z 
uszczelnienie naroży taśmami. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 34 . 

Czy płytki mają być wykończone listwami wykończeniowymi PCV. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 35 . 

Proszę o określenie wyposażenia dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu w.c. 
Odpowiedź: 

a/ muszla ustępowa, 

b/ umywalka z baterią, 

c/ uchwyty dla niepełnosprawnych ustępowy i umywalkowy. 

Pytanie 36 . 

Proszę o potwierdzenie że w oknach Oa1 i Oa2 mają być zamontowane elektryczne siłowniki do otwierania okien. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 37 . 

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne. 
Odpowiedź: 

Z konglomeratu. 

Pytanie 38 . 

Proszę o potwierdzenie że drzwi D6 mają być wykonane jako aluminiowe /jak wszystkie drzwi/ 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 39 . 
Czy przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej  na być wykonany daszek? Jeśli tak to proszę określić jego wymiary z 
jakiego ma być wykonany. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Daszek stalowy malowany proszkowo, przekryty szkłem hartowany o wym. 2,20 x 1,20 m. 

Pytanie 40 . 
Czy wszystkie gzymsy elewacji mają być okute blacha powlekaną? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 41 . 

Jakie wyposażenie ppoż. należy ująć w wycenie? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Zakres – patrz odpowiedź na pyt. nr 5. 

Pytanie 42 . 

Jakie nadproża należy osadzić przy wykonaniu przejść do starej części szkoły? 



Odpowiedź: 

Podano w załączonym w wersji elektronicznej, orientacyjnym zakresie rzeczowym prac do wykonania w istniejącym 

budynku szkoły, podlegających wycenie w kosztorysie ofertowym . 

Pytanie 43 . 

Czy w piwnicy w jadalni należy przewidzieć dostawę i obsadzenie aluminiowych okienek podawczych? 
Jeśli tak to proszę ich wymiary, jakie parapety należy wycenić przy okienkach? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Okienka 100 x 120 z parapetem z konglomeratu 100 x 60. 

Pytanie 44 . 

Czy należy w istniejącej części w piwnicach należy przewidzieć skucie wszystkich tynków /są w złym stanie technicznym/, 
skucie wszystkich posadzek i wykonanie nowych tynków oraz posadzek wraz z izolacjami i ociepleniem. Prosimy o dokładny 
opis zakresu prac w piwnicach. 
Odpowiedź: 

 Jak na pytanie nr 42.  

Pytanie 45 . 

Czy do remontu w piwnicach należy zaliczyć również pomieszczenie 0/12,0/4 i klatki schodowej? Są to pomieszczenia 
bezpośrednio związane z zakresem remontu. Jeżeli tak to prosimy o szczegółowy zakres prac do wykonania w tych 
pomieszczeniach. 
Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 42. 

Pytanie 46 . 
Czy na ścianach i sufitach piwnic należy wykonać gładzie gipsowe 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 47 . 

Co należy rozumieć przez „stolarkę drzwiową poza zestawieniem w piwnicach”. Proszę o zestawienie stolarki która ma być 
wyceniona w tej pozycji. 
Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 42. 

Pytanie 48. 
Czy należy wycenić remont przedsionka wraz z wymianą drzwi? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 49 . 

Proszę o sprecyzowanie rodzaju i grubości nakładki asfaltowej jaką należy wykonać po sfrezowaniu nawierzchni boiska 
sportowego. 
Odpowiedź: 

Należy wykonać : 

a/ skropienie asfaltem, 

b/ warstwę wiążącą asfaltową gr. 3 cm. 

c/ warstwę ścieralną asfaltową gr. 5 cm. 

Pytanie 50 . 

Czy po obwodzie boiska należy obsadzić obrzeża betonowe?. Czy należy zamontować nowe kosze i słupki do koszykówki? Jeśli 
tak to proszę o specyfikację tych urządzeń. 
Odpowiedź: 

Boisko asfaltowe o powierzchni ograniczonej obrzeżem betonowym 30 x 8 na podsypce piaskowej. 

Demontaż istniejącego wyposażenia boiska asfaltowego. 

Dostawa i montaż koszy do koszykówki – wysięgnik, tablica, obręcz, siatka – 2 szt.. 

Dostawa i montaż słupków i siatki do siatkówki – 1kpl. 

Pytanie 51 . 
Czy istniejące ogrodzenie wokół szkoły jest do rozebrania? 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 52 . 

Proszę o określenie ilości ogrodzenia wysokiego h=4,0m i ogrodzenia h=2,0 do montażu wraz z wielkością i ilością bram i 
furtek 
Odpowiedź: 

h – 4,0 m ok. 104 mb, 

h – 1,8 m ok. 353,5 mb 

brama dwuskrzydłowa 400 x 200 – 1 kpl. 

furtka 100 x 200 – 4 kpl. 

Dokładne sprzedmiarowanie długości ogrodzenia i jego elementów oparciu o projekt należy do Wykonawcy.   

 

Pytanie 53. 
Proszę o podanie ilości zieleni do wykonania przy budowie sali gimnastyczne wraz z podaniem zakresu prac. 
Odpowiedź: 



Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III, nawiezienie humusu, obsianie trawą na pow. ok. 400 m2. 

Uwaga ! 

Dokładne sprzedmiarowanie w/w prac w oparciu o projekt należy do Wykonawcy.  

Pytanie 54 . 

Co należy rozumieć przez rekultywacje i obsianie trawą istniejącego boiska? Czy należy przewidzieć humusowanie 
nawierzchni, czy należy przewidzieć pielęgnację nawierzchni? 
Odpowiedź: 

Należy przewidzieć wykonanie nawierzchni trawiastej boiska 800m2 w zakresie : 

-orka mechaniczna pługiem, orka glebogryzarką, zagęszczenie podłoża walcem,  

-rozścielenie warstwy wegetatywnej (gr.10cm) dla terenu intensywnie użytkowanego, 

-wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion humusem, wysiew  

-nawozów mineralnych, deszczowanie terenu po wysiewie oraz pielęgnacja 

Pytanie 55 . 

Proszę o specyfikację nowych bramek jakie maja być zamontowane na boisku trawiastym. 
Odpowiedź: 

Do piłki ręcznej, wolnostojące, aluminiowe, mocowane do podłoża, z siatkami zawieszanymi. 

Pytanie 56 . 
Czy wycenie podlega dostawa i montaż nowej skoczni w dal wraz z rozbiegiem? Jeżeli tak to proszę o specyfikację urządzeń 
skoczni w dal. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Belka do odbicia z żywic epoksydowych, wodoodporna, mocowana w skrzynce stalowej ocynkowanej o wym. zewn. 

1210 x 340 x 10. 

Skrzynia piaskownica obramowana np. obrzeżem gumowym. 

Pytanie 57 . 
W opisie projektu przekładki sieci gazowej i przyłącza do budynku szkoły widnieje zapis „Przyłącze do plebani wykonać z 
polietylenowych…..”-proszę o sprecyzowanie o jaki budynek chodzi. 
Odpowiedź: 

Chodzi o budynek istniejącej szkoły. 

Pytanie 58 . 

Zaprojektowano gazowy podgrzewacz wody Richmond o poj.360 l. /w innym miejscu Projektant pisze o podgrzewaczu 380 l.- 
szt 1. 
Wg naszej wiedzy  Richmond największą pojemność ma 284 l.-proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 

Może być podgrzewacz o poj. 284 l. 

Pytanie 59 . 

Proszę o potwierdzenie – czy instalacja wodociągowa dla zaplecza sali gimnastycznej ma być wykonana bez przewodu 
cyrkulacyjnego. 
Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 60 . 

W opisie brak wzmianki o urządzeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych – proszę o wyjaśnienie czy takie urządzenia mają 
być wycenione – muszla ustępowa, umywalka z baterią umywalkową. , uchwyty dla niepełnosprawnych ( ile i jakie ).   
Odpowiedź: 

Tak – w ilości jak dla jednej osoby korzystającej.  

Pytanie 61 . 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób są prowadzone rury instalacji c.o./stalowe/ w części zaplecza sali gimnastycznej – w 
posadzce, ścianie czy po ścianie. 
Odpowiedź: 

Po ścianie. 

Pytanie 62 . 
Prosimy o jednoznaczne określenie typu osprzętu, ponieważ w PW zestawienie materiałowe występuje osprzęt firmy Kontakta 
typu Mega Classic, natomiast wg rys.E3 osprzęt firmy Legrand typu Suno. 
Powyższe warunkuje spełnienie oczekiwań Inwestora, jak również określenie poprawnie ceny osprzętu. 
W STWiOR brak uszczegółowienia w tym zakresie. 
Odpowiedź: 

Podane przez Projektanta typy osprzętu są przykładowe, nieobowiązujące, sugerujące oczekiwany przez Inwestora 

poziom techniczno-jakościowy produktu. 

Jeśli w w/w dokumentacji zostały podane nazwy producentów, materiałów, technologii i urządzeń, to podane zostały 

jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą  spełniać, by 

mogły być użyte w czasie realizacji budowy obiektu,  

Dopuszcza się zastosowanie innych lub równoważnych rozwiązań materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane 

zostaną parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.  

Pytanie 63 . 

PW rys.E12 przedstawia gniazda 3 faz.5bieg.32A-3szt, natomiast w zestawieniu materiałów brak omawianych gniazd, prosimy 
o wyjaśnienie gdzie będą zabudowane omawiane gniazda oraz o uzupełnienie zestawienia. 
Powyższe warunkuje poprawność wyceny. 



Odpowiedź: 

Lokalizację gniazd podano na rys. E 6. 

Zestawienia materiałów należy uzupełnić o 3 szt. gniazd j/w. 

 Pytanie 64 . 

Prosimy o jednoznaczne określenie jakim przewodem ma być zasilana tablica TS, ponieważ wg rys.E11 przewodem YDY 
5x4mm, natomiast wg rys.E10 przewodem 5xLgY4mm2.Powyzsze warunkuje poprawność wyceny. 
Odpowiedź: 

Zasilanie tablicy TS przewodem 5 x LgY/ICTA 28 wg. rys. E-09 i E -10. 

Pytanie 65 . 

W zestawieniu materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej jest ujęty  Zbiornik „Cowgak” z TWS V=25m
3
;kominem 2,0m i 

włazem D400. 

W opisie technicznym na stronie 9-10 pkt.4.4.1 jest mowa, że ścieki będą odprowadzone do istniejącego zbiornika 
bezodpływowego Szkoły. 
Pytanie: czy należy ujmować wykonanie zbiornika jak w zestawieniu? 
Odpowiedź: 

Tak – należy wykonać zbiornik jak w zestawieniu. 

Pytanie 66. 
W zestawieniu  materiałów występuje tablica nagłośnienia TN, natomiast w PW brak zasilania, prosimy o uzupełnienie opisu 
technicznego i zestawienia materiałowego, podając typ, przekrój oraz długość przewodu. 
Odpowiedź: 

Zasilanie przewodem YDYp 3 x 2,5 z obwodu nr 16 tablica TS. 

Przewód ujęty w zestawieniu materiałów. 

Pytanie 67. 

Brak w zestawieniu materiałów przewodu YTDY 3x2x0,5 do zasilania gniazda telefonicznego z istn. centrali telefon. Prosimy o 
uzupełnienie z podaniem długości przewodu. 
Odpowiedź: 

Przewód YTDY  3 x 2 x 0,5 dł. 50,0 mb ułożony w bruździe p.t. 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 - Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. zadanie. 

 - A/a 
Oprac.: A. Pietryka 
 

 


