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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim” 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych – jednolity tekst Dz. U . z 2013r., poz.907  zwanej dalej „ustawą”, 

odpowiadając na pytania wykonawców wyjaśniam:  
 

1.  W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na w/w zamówienie publiczne prosimy o 
pisemną odpowiedź na pytanie do punktu V 1.2.1. SIWZ- czy wykonawca może 
wykazać się również budową od podstaw budynku kubaturowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 2300m3 ? 
 
Odpowiedź : Zapis w pkt V 1.2.1 SIWZ jest wiążący i nie obejmuje budowy od 
podstaw budynku kubaturowego. 
 

2. Prosimy bo potwierdzenie, że w sanitariatach nie będą prowadzone żadne inne prace 
budowlane niż wyszczególnione w rozdziale 6, poz. 78-82; w przeciwnym przypadku 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o prace jakie maja być wykonane w 
tym obszarze (wystarczy uszczegółowienie  opisu technicznego ). 

 
Odpowiedź : W sanitariatach nie będą prowadzone żadne inne prace budowlane niż 
wyszczególnione  w rozdziale 6, poz. 78-82. 

                              
 

3.  Prosimy o uszczegółowienie opisu technicznego o parametry techniczne materiałów 
budowlanych jakie mają być użyte do prac jak niżej : 
1. przemurowanie kominów 
2. wykonanie stropu kasetonowego – w tym co autor rozumie pod pojęciem „strop 

kasetonowy” – z wyszczególnionej w pozycji 42 S.T.B 09.00.00 wynika, że ma 
być to strop drewniany, prosimy o udostępnienie stosownego projektu 
wykonawczego. 

3. pokrycie dachu blachodachówką – rodzaj powłoki, kolor, grubość blachy i powłoki 
itd. 

4. podłogi z desek struganych gr 25mm ( poz. 70 przedmiaru ), a może parkiet 
(rysunki PT) – prosimy o jednoznaczne określenie podłogi z podaniem rodzaju 
drewna , grubość szerokość x długość klepki/deski, sposób ułożenia w tym styk z 
płytą ceramiczną, a w przypadku deski przekrój posadzki w miejscu styku z 
płytkami. 

5. lakierowanie posadzek i parkietów  ( poz. 71 przedmiaru ) – ile warstw, jaki lakier, 
itp. 

6. tynki mineralne lamperii ( poz. 77 ) 
7. skrzydła drzwiowe płycinowe..( poz. 80 przedmiaru ) – co Zamawiający rozumie 

pod hasłem „typu porta” użytym w opisie technicznym. 
8. tynki zewnętrzne szlachetne gładzone … – tynk mineralny zewnętrzny ( poz. 87 

przedmiaru ) 
9. trapy z jednostronną poręczą ( poz. 89 ) 



           Odpowiedź : Należy wykonać zgodnie z projektem technicznym 
             
            Ad.3.1. Wykonanie kominów z cegły klinkierowej zgodnie z projektem budowlanym  
                         ukazanym na rysunkach przekroju, 
 
            Ad.3.2. Wykonanie stropu z płyt kasetonowych na konstrukcji z kształtowników   
                          stalowych podwieszonych na wieszakach do konstrukcji drewnianej. 
 
            Ad.3.3. Pokrycie dachu z blachodachówką  - blacha dachówkowa LPA gr. 5 mm   
                        pokryta poliestrem, gąsiory z blach tłoczonych powlekanych, 
 
            Ad.3.4. Podłogi - Parkiet dębowy o grubości 16mm o wymiarach 16x70x210,  
                          połączenie-należy pozostawić szczelinę dylatacyjna układając między nimi  
                          listwy dylatacyjne wykończeniowe lub wypełnić przerwy materiałem  
                         elastycznym. 
 
            Ad.3.5. Wykonać lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym lub lakierem wodnym  
                        dwuskładnikowym.  
 
            Ad.3.6 Wykonać lamperię z tynku mineralnego cienkowarstwowego ozdobnego  
                         Rodzaju i kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. 
 
            Ad.3.7. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane, 
 
            Ad.3.8.Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach  
                       płaskich - tynk mineralny zewnętrzny – rodzaj oraz kolor do uzgodnienia 
                       z Zamawiającym 
 
            Ad.3.9. Chodzi  o wykonanie trapu wjazdowej z jednostronna poręczą  przy wejściu  
                        do budynku od strony wejścia głównego przeznaczonych jako stalowy  
                        podjazdu dla niepełnosprawnych. 
 
 

4. Informujemy, że pomiędzy poz.86, 87 przedmiaru brak jest pozycji wyceniających 
docelową wyprawę elewacyjną powyżej cokołu oraz masę podkładową pod wyprawę 
cokołową – prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

          
            Odpowiedź : Należy uwzględnić zgodnie z technologią oraz projektem technicznym  
            masę podkładową pod wyprawę cokołową zgodnie z przedmiarem w pozycji nr 87  
            oraz należy uwzględnić docelowy tynk mineralny zewnętrzny - rodzaj oraz kolor do    
            uzgodnienia  z Zamawiającym 
 

 
5. W przedmiarze robót brak obróbek blacharskich ( pas nadrynnowy i wiatrownice ). 

Proszę o wyjaśnienie czy doliczyć. 
 
Odpowiedź : Wykonać zgodnie z projektem budowlanym nie uwzględniając obróbek 
blacharskich pasa nadrynnowego i wiatrownic. 

 
6. W przedmiarze robót poz.86 t.j. nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 291,938 m2 

a poz.87 tynk mineralny jest 51,643 m2 , co z różnicą ? 
 

Odpowiedź : Wykonać zgodnie z projektem budowlanym, w przedmiarze robót poz. 
86 ujęta jest masa tynkarska elewacji zewnętrznej, natomiast przedmiar poz. 87 ujęto 
tynk mineralny cokołu zewnętrznego o wysokości 1,10m jak w przedmiarze, 



 
7. W przedmiarze robót poz. 75 malowanie farbą klejową a w projekcie farbą emulsyjną, 

proszę o uściślenie. 
 

Odpowiedź : Malowanie farbą emulsyjną zgodnie z  projektem technicznym. 
 

8. W przedmiarze robót poz. 55 płyta stropowa gr. 10cm a w projekcie płyta stropowa  
gr. 14 cm , którą przyjąć do wyceny ? 

 
           Odpowiedź : Należy przyjąć do wyceny zgodnie z projektem budowlanym czyli  
           grubość 14cm,  

 
 

9. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wymiany parapetów  zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
 
Odpowiedź : Parapety nie przewidziane do wymiany. 
 

Informuję również , że zgodnie z dz. III pkt 1 SIWZ podstawą do wyliczenia ceny 
ofertowej ryczałtowej jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem wymogów określonych w specyfikacji technicznej wykonania 
 i odbioru robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako 
dokument pomocniczy.   

 
Ponadto informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia  19 września  2013 r. do 

godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2013r. o godz. 10:15, dokonując 

tym samym zmiany treści DZ. VII SIWZ .    

                                                                                                         Podpisał: 
                                                                              

                                                                                             Burmistrz 
                                                                                      /-/ Andrzej Kasiura 
 

          
 


