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Pytania do SIWZ zadania: 
 
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych 
oraz mieszkańców Gminy Osiek”   
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Pytanie nr 1.  
 
Wg rysunków warstwy pokrycia dachowego są następujące: bl. trapezowa, łaty/kontr łaty, 2xpapa, deskowanie, 
krokwie/wełna mineralna gr. 16 cm, folia, płyta g-k na ruszcie; wg opisu w części architektonicznej projektu jest 
mowa tylko o pokryciu z blachy koloru brązowego, natomiast wg projektu konstrukcji jest konstrukcja nośna z 
dźwigarów z drewna klejonego typu „Bumerang”, gr. 22 cm co 3,9 m, płatwie 8/18 cm co 0,70 m o rozpiętości 
3,90 m oraz stężenia stalowe, którą z 3 różnych opisów warstw należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
 
W wycenie należy uwzględnić niżej podany opis warstw dachu: 

 pokrycie blacha trapezowa 
 łaty 
 kontrłaty 
 2x papa na lepiku 
 deskowanie 2,5 cm 
 płatwie 8x18 cm 
 miedzy płatwiami wełna mineralna gr. 16 cm 
 folia PE 
 płyta G-K na ruszcie stalowym 
 dźwigar z drewna klejonego typ „Bumerang” 

 
Pytanie nr 2 
 
W celu poprawnej wyceny dźwigarów z drewna z dźwigarów z drewna klejonego niezbędny jest szczegółowy 
rysunek dźwigara oraz jego m3. 
 
Odpowiedź: 
 
Szczegółowy rys. dźwigara dachowego został zamieszczony na stronie internetowej. Objętość jednego 
dźwigara wynosi 4,92 m3. Ponadto rozmieszczenie dźwigarów pokazuje rysunek K.4.0 – rzut konstrukcji dachu. 
 
Pytanie nr 3 
 
W celu poprawnej wyceny podłogi sortowej w sali należy podać warstwy z jakich się składa. Czy w wycenie 
wliczać również malowanie linii boiska? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy wliczyć malowanie linii boiska.  
Do wyceny podłogi sali sportowej przyjąć jak w projekcie budowlanym – rys. 13 inst. C.O. – rzut parteru i w 
opisie technicznym w części sanitarnej. 
 
Pytanie nr 4 
 
W celu poprawnej wyceny stolarki okiennej i drzwiowej należy podać zestawienie wymiarów i parametry 
techniczne okien i drzwi. Brak informacji czy okna w sali gimnastycznej mają być otwierane ręcznie czy 
elektrycznie. Nie wszystkie wymiary stolarki okiennej na rzutach zgadzają się na elewacji, np. okno nad 
wejściem głównym jest o długości 4,28 m a o wysokości 2,40 m czy 1,0 m. Brak wysokości okna na klatce 
schodowej. 
 
Odpowiedź: 
 
W projekcie budowlanym brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wyceny należy przyjąć niżej 
podane parametry stolarki. 
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Wykaz stolarki okiennej (wymiar w świetle muru) PCV 
 S x H sztuki 

PARTER 
pokój nauczyciela 1,60 x 1,40 1 
łaźnia/wc 1,55 x 1,00 1 
szatnie 4,30 x 1,00 1 
łaźnia/wc 4,30 x 1,00 1 
klatka schodowa 3,60 x 1,55 1 

PIĘTRO 
sala sportowa 2,90 x 2,40 16 

4,30 x 1,00 1 
galeria 

1,60 x 1,00 1 
2,30 x 1,00 1 
2,95 x 1,00 1 sala klubowa 
1,55 x 1,50 1 

gry ciche 4,30 x 1,50 1 
sala gimnastyki korekcyjnej 4,30 x 1,50 1 
 
Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 w/m2K 
Okna na Sali uchylne (górna połówka tafli). Pozostałe okna rozwierno-uchylne z wyjątkiem klatki schodowej – 
okno stałe. 
 

Wykaz stolarki drzwiowej (wymiar w świetle muru) PCV 
 S x H sztuki 

PARTER 
1,90 x 2,50 2 

zewnętrzne 
1,30 x 2,50 1 

pełne 1,02 x 2,10 7 
pełne łazienkowe 0,90 x 2,10 4 
pełne 1,94 x 2,10 2 

wewnętrzne 

z szybą (hol) 1,94 x 2,10 1 
przeszklenie drzwi 
(hol i klatka schodowa) 

3,80 x 3,00 
w tym drzwi 1,84 x 2,50 1 

PIĘTRO 
pełne 1,02 x 2,10 3 
pełne łazienkowe 0,90 x 2,10 2 
 
Nie uwzględniono drzwi w ścianach systemowych wc. 
Stopień ochrony p.poż nie jest wymagany. 
 
W sali gimnastycznej okna powinny być skonstruowane tak, aby ich górne części były łatwo otwierane 
(dźwignia, siłownik) – sposób otwierania ręczny. 
 
W piśmie dotyczącym zapytań brak pytań nr 5 i 6. 
 
Pytanie nr 7 
 
Wg rysunku architektonicznego nr 3 warstwy posadzki w pomieszczeniach 2/5, 2/6 i 2/7 są z gresu, natomiast 
wg opisu w projekcie są z paneli, proszę o uszczegółowienie i podanie, który wariant należy wycenić. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć posadzkę zgodnie z przedmiarem, tj. gres. 
 
Pytanie nr 8 
 
Proszę o wytyczenie dla dźwigara – platformy dla osób niepełnosprawnych, jakie trzeba uwzględnić przy 
wycenie urządzenia/wymiary, wysokość podnoszenia, udźwig itp. 
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Odpowiedź: 
 
Uwzględnić w wycenie.  
Parametry podnośnika: 

 wysokość podnoszenia do 4 m, 
 rodzaj napędu – hydrauliczny lub elektryczny 
 wymiar platformy – max z obudową 1,40x 1,60 m 
 prędkość podnoszenia – około 0,2 m/s, 
 sposób w jaki ma być rozwiązana obsługa podnośnika – sterowanie przyciskowe, łatwo dostępne dla 

osoby na wózku, 
 pion – obudowany z szybem szklanym. 

 
Pytanie nr 9 
 
Zadaszenie nad wejściem głównym jest zaprojektowane w konstrukcji drewnianej lecz nie ma podanego w 
projekcie z jakiego materiału należy wykonać pokrycie zadaszenia. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej. 
 
Pytanie nr 10 
 
Brak podanego opisu z jakich materiałów wycenić schody zewnętrzne, pochylnie i balustrady. 
 
Odpowiedź: 
 
Uwzględnić w wycenie. 
Schody wejściowe wraz z pochylniami – beton C-16/20, stal zbrojeniowa – BS-500T (AMN) – zbr. główne (ø10 
co 15/15 cm).  
Warstwy: grunt stabilizowany mechanicznie gr. 15 cm, płyta żelbetowa 12 cm.  
Rodzaj płytek: płytki klinkierowe lub gres mrozoodporny do stosowania na zewnątrz. 
Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej.  
Wygląd balustrady w galerii – murek gr. 24 cm o wysokości 70 cm, do niego przytwierdzona balustrada na 
słupkach ø 50 mm co 1,5 m. Trzy rzędy rur ø50 mm w odstępach co 12 cm. Łączna wysokość balustrady 
minimum 1,20 m z murkiem. 
Balustrady przy schodach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w polskich normach 
oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem 
osób. 
Wysokość balustrad schodowych – 110 cm, prześwity lub otwory w wypełnieniu nie mogą przekraczać 12 cm. 
 
Pytanie nr 11 
 
Jaką podkonstrukcję pod elewację z desek należy przyjąć do wyceny, proszę o podanie z jakich warstw 
(grubości materiałów) ściana z deskowaniem na elewacji będzie się składała. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć: 
Deska strugana – świerk lub sosna, grubość 2,20 cm, impregnowana przeciwwilgociowo, antygrzybicznie i 
przeciwpożarowo w kolorze odcień brązu. 
Deski należy montować do krawędziaków 10x10 cm zakotwiczonych w ścianie zewnętrznej śrubami dyblowymi. 
Rozstaw krawędziaków na ścianie co 50 cm. 
Deski montowane do krawędziaków na zakład za pomocą wkrętów lub gwoździ. 
 
Pytanie nr 12 
 
Jakie roboty przygotowawcze są ujęte w 1 pozycji przedmiaru zawierające 50 szt. palików drewnianych? 
 
Odpowiedź: 
 

 Zabezpieczenie terenu inwestycji przed osobami postronnymi. 
 Zapalikowanie granic działek. 

 

Osiek Marek Bukowski 
 


