
 

 

Pietrowice Wielkie, 28 sierpnia 2020 r.  

OP.271.12.16.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.12.2020 pn 

„Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług 

społecznościowych w Pietrowicach Wielkich” 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w 

postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami do nich: 

 

Pytanie 1. 

Brak wyłazu dachowego 75x45 w przedmiarze, zgodnie z projektem – rys. PB/A-17 – 

wymiar 75x45, na rysunku PB/AK-07 wymiar 85x45. Jaki wyłaz przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć wyłaz dachowy o wymiarach 75x45cm, zgodnie z rysunkiem 

PB/A-17. Koszt wyłazu uwzględnić koszcie montażu pokrycia dachowego, poz. 189, 

 

Pytanie 2. 

W projekcie rynny fi 130 mm, a w przedmiarze fi 200 mm. Jakie rynny przyjąć do 

wyceny? 

Odpowiedź: 

Wymiar rynien przyjąć zgodnie z projektem budowlanym - wymiar rynien przyjęto z 

katalogu KNR w przedmiarze przez analogię. 

 

Pytanie 3. 

W projekcie rury spustowe fi 100 mm, a w przedmiarze fi 200 mm. Jakie rury spustowe 

przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Wymiar rur spustowych przyjąć zgodnie z projektem budowlanym - wymiar rur 

spustowych przyjęto z katalogu KNR w przedmiarze przez analogię. 

 

Pytanie 4. 

Brak w przedmiarze folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczalnej – zgodnie z projektem 

przekrój AA, rys. PB/A-18 

Odpowiedź: 

W pozycji nr 188 błędnie przyjęto pokrycie dachówką bitumiczną w zamian foli 

wiatroizolacyjnej. Należy w poz. 188 wycenić folię wiatroizolacyjną. 



 

 

 

Pytanie 5. 

Brak w przedmiarze rusztu z łat 5x4 cm pod blachodachówkę – projekt rys PB/A-18 

Odpowiedź: 

Ruszt z łat pod blachodachówką zawiera się w pozycji nr 189, koszt montażu pokrycia 

dachowego. 

 

Pytanie 6. 

Brak w przedmiarze desek podrynnowych oraz desek w ścianach szczytowych do 

zabudowy obróbek blacharskich w szczytach. 

Odpowiedź: 

Brak ujęcia w przedmiarze - należy uwzględnić w wycenie pozycji nr 189, koszt montażu 

pokrycia dachowego. 

 

Pytanie 7. 

Brak w przedmiarze obróbek blacharskich w ścianach szczytowych na krawędziach 

skośnych blachodachówki. 

Odpowiedź: 

Brak ujęcia w przedmiarze - należy uwzględnić w wycenie pozycji nr 189, koszt montażu 

pokrycia dachowego. 

 

Pytanie 8. 

Brak w przedmiarze podbitki dachu na okapach i elementach wystających. Proszę o 

podanie obmiaru. 

Odpowiedź: 

Brak ujęcia w przedmiarze - należy uwzględnić w wycenie pozycji nr 189, koszt montażu 

pokrycia dachowego. 

 

Pytanie 9. 

Z jakiego drewna wykonać drzwi drewniane zewnętrzne. 

Odpowiedź: 

 drewno meranti 450g+, klejonego 3-warstwowo 

 skrzydło z wkładkami z aluminium, 

 skrzydło z listwami zbrojeniowymi przy zamku, 

 skrzydło ocieplane o grubości 85mm, 

 kolor meranti biały, 

 wkład szybowy bezpieczny dwukomorowy (rodzaj szkła do wyboru), 

 próg aluminiowy z termowkładką przeciwko przemarzaniu, 

 klamka (gałka)  – kolor do wyboru, 

 zawiasy – widoczne po zamknieciu drzwi, 

 zamek listwowy blokowany w trzech punktach, 

 silikonowe uszczelki, 

 montaż drzwi na piance i śrubach. 

 



 

 

Pytanie 10. 

W specyfikacji technicznej str. 45 – zastosować ławy kominiarskie. Gdzie należy je 

zastosować na dachu? 

Odpowiedź: 

Nie ujmować ław kominiarskich w wycenie. 

 

Pytanie 11. 

W specyfikacji technicznej str. 58 – zastosować płytki granitowe. Gdzie należy je 

zastosować? 

Odpowiedź: 

Płytki granitowe układać w holu  na kondygnacji parteru (pomieszczenie oznaczone 

symbolem 1.1) oraz na schodach zewnętrznych 

 

Pytanie 12. 

Czy zgodnie ze specyfikacją zastosować do okien szkło bezpieczne? 

Odpowiedź: 

Szkło bezpieczne zastosować w stolarce drzwiowej i okiennej znajdującej się na ciągach 

komunikacyjnych oraz drzwiach zewnętrznych. 

 

Pytanie 13. 

Brak podsypek wyrównawczych Fermacell pod płyty suchego jastrychu – zgodnie z 

opisem w zestawieniu warstw na parterze 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić w wycenie podsypkę wyrównawczą Fermacell pod płyty suchego 

jastrychu. Koszty uwzględnić w pozycji ułożenia suchego jastrychu w poz. 129 i 133. 

 

Pytanie 14. 

Zgodnie ze specyfikacją budowlaną posadzki w piwnicy wykonać z siatkami 

przeciwskurczowymi. Brak ich w obmiarze. Proszę o podanie obmiaru i jaką sietkę 

należy zastosować? 

Odpowiedź: 

W posadzce zastosować zbrojenie rozproszone z włókien stalowych lub tworzywa. 

 

Pytanie 15. 

Brak w obmiarze wycieraczek do obuwia przed drzwiami wejściowymi do budynku – 

zgodnie ze specyfikacją budowlaną str. 62. 

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie wycieraczkę do obuwia, zgodnie ze specyfikacją. 

 

Pytanie 16. 

Jak Zamawiający przewiduje wykończenie remontowanych schodów zewnętrznych. 

Projekt przewiduje wykonanie ich jako żelbetowe bez warstwy okładziny. 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem na schodach zewnętrznych przewidziano okładziny z płyt 

granitowych. 

 

Pytanie 17. 

Brak w przedmiarze parapetów wewnętrznych. Projekt zakłada nowe parapety z 

aglomarmuru. Proszę o podanie obmiaru. 

Odpowiedź: 

Parapety wewnętrzne z aglomarmuru o gr. 30mm, krawędzie zaokrąglone, o wymiarach: 
a) na parterze:  
- 126 cm:  6 szt.   
- 123 cm: 1 szt. 
- 120 cm: 2 szt. 
- 114 cm: 1 szt. 
b) na piętrze: 
- 148 cm: 3 szt.   
- 144 cm: 2 szt.  
- 146cm: 3  szt.   
- 152cm: 4 szt.  
- 150cm: 4 szt.   
- 147cm: 2 szt.  
- 149cm: 2 szt.  
c) na poddaszu: 
- 35cm: 16 szt. 
- 85cm: 2 szt. 
- 105cm: 2 szt. 
- 48cm: 2 szt. 
- 115cm: 2 szt. 
Koszty uwzględnić w wyodrębnionej pozycji kosztorysowej w dziale „Stolarka okienna”. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

 

(-) Andrzej Wawrzynek 


