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Wyjaśnienia  treści SIWZ  

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  
Krapkowicach Os. XXX-lecia 23” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami, 

udzielam wyjaśnień do treści SIWZ i dokonuję zmiany jej treści  jak niżej :  

Pytanie nr 1: Proszę o załączenie rysunku montażowego konstrukcji stalowej 

(rzut dachu) w celu prawidłowego zweryfikowania ile należy wykonać dźwigarów 

dachowych kratowych  oraz jakie zastosować podciągi dachowe, które znajdują 

się w poz. 134 przedmiaru. 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w dniu 05.08.2015r. 

Pytanie nr 2: Proszę o załączenie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej. 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w dniu 05.08.2015r. 

Pytanie nr 3: Brak w przedmiarach pozycji związanych z nadprożami typu 

Porotherm. Proszę o dodanie. 

Odpowiedź: Nadproża opisano i oznaczono na rysunku konstrukcyjnym nr K2 

wraz z podaniem wymiarów oraz miejsc wbudowania. Należy dokonać wyliczeń 

na podstawie przedmiotowego rysunku konstrukcyjnego. 

Pytanie nr 4: Proszę o określenie jakie rynny i rury zastosować. PCV jak pisze w 

opisie technicznym czy z blachy tytan-cynk jak wynika z przedmiaru robót ? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie rynien z prefabrykatów z PCV lub z 

blachy tytan – cynk oba rozwiązania są prawidłowe. 

Pytanie nr 5: Proszę o dokładne podanie wymiarów sunbrakerów. Poz. 183 

przedmiaru robót. Z rysunku elewacji trudno to określić. W przedmiarze robót 

jest wzmianka, że sunbraker ma być na okna szer. 1,5 i 1,8 m, a na rysunku 

widać, że są ciągłe przez kilka kolejnych okien. 

Odpowiedź: Opisywane sunbrakery są montowane jako ciągłe na rzędach okien 

od strony frontowej na długości  8,50m x 0,80 na dwóch skrzydłach oraz  

2,0x0,80 na oknie balkonowym dwuskrzydłowym. 

Pytanie nr 6: Poz. Przedmiaru 146. Daszek szklany 12,14 m2 . Proszę o 

załączenie rysunku daszku wraz z konstrukcją wsporczą. 



Pytanie nr 7: Pkt 4 opisu technicznego (Architektura) czy przebudowa wnętrza 

budynku „A” wchodzi w zakres prac do wykonania, o którym jest mowa w opisie 

technicznym, z kolei nie ujęte są one w przedmiarze robót. 

Pytanie nr 7: Pkt 7.14 opisu technicznego (Architektura). Czy elementy, które 

są podane w tym punkcie wchodzą w zakres zadania i należy je uwzględnić w 

wycenie ? Chodzi m.in. o wycieraczkę z maty gumowej 200x150 cm., dozowniki z 

mydłem, pojemniki na papierowe ręczniki, pojemnik na papier toaletowy, schody 

strychowe 80x120 cm. Itd. Brak powyższych pozycji w przedmiarze robot. 

Odpowiedź na pytania nr 6-8 : Odpowiedzi udzielono w dniu 05.08.2015r. 
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