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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.  
 
Czy okna znajdujące się na sali gimnastycznej, których nie da się otworzyć z poziomu posadzki wyposażyć w 
mechanizm umożliwiający ich otwieranie z poziomu posadzki? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 2 
 
Proszę o podanie w jakich oknach zastosować szkło zwykłe, w jakich szkło bezpieczne, a w jakich szkło 
hartowane? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć we wszystkich oknach zastosowanie szkła bezpiecznego. 
 
Pytanie nr 3 
 
Proszę o podanie rodzaju szkła jakiego należy użyć do szklenia obudowy pionu dla podnośnika? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć szklenie obudowy pionu ze szkła bezpiecznego. 
 
Pytanie nr 4 
 
Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie pionu dla wentylacji i kanalizacji 
sanitarnej? Proszę o podanie jakiego materiału należy użyć. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, z PCV. 
 
Pytanie nr 5 
 
Zgodnie z punktem nr 7.2 opisu technicznego deskowanie należy wykonać w kolorze brązowym. Proszę o 
podanie koloru z palety RAL. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć kolor z palety RAL nr 8003. 
 
Pytanie nr 6 
 
Zgodnie z pkt nr 6.4 stolarkę PCV od wewnątrz należy wykonać w kolorze białym natomiast od zewnątrz w 
kolorze brązowym. Proszę o podanie koloru z palety RAL. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć kolor z palety RAL nr 8023. 
 
Pytanie nr 7 
 
Proszę określenie koloru rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych, pokrycia dachu z palety kolorów 
RAL. 
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Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć kolor z palety RAL nr 8007. 
 
Pytanie nr 8 
 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 proszę o wskazanie miejsca, w którym będzie składowany urobek. 
 
Odpowiedź: 
 
Plac przy boisku sportowym do piłki nożnej w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich. 
 
Pytanie nr 9 
 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 21 proszę o wskazanie przykładowego producenta płyt G-K 
żaroodpornych o gr. 12 mm. 
 
Odpowiedź: 
 
Dokumentacja projektowa nie uwzględnia określonych producentów płyty G-K żaroodpornych. Wystarczy, że 
płyta ta niezależnie od producenta będzie posiadała certyfikat jakości wymagany dla tego typu produktu.  
 
Pytanie nr 10 
 
Czy obudowa sufitu na sali gimnastycznej powinna spełniać wymagania odporności na uderzenie zgodnie z PN-
EN 13964:2004? Jeśli tak to proszę zaproponować w jaki sposób wykonać sufit aby spełnić wymagania w/w 
normy. 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
Do wyceny należy przyjąć: konstrukcja wykonania ze stali ocynkowanej w osiowym rozstawie profili max 40 cm. 
płyta sufitowa G-K o zwiększonej twardości.  
 
Pytanie nr 11 
 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 31 proszę o określenie koloru ścian wewnętrznych wg palety 
kolorów RAL. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć kolor z palety RAL dla poszczególnych pomieszczeń: 

 sala sportowa – 1028 
 hol (parter) – 1021 
 pokój nauczyciela  – 1016 
 magazyn sprzętu  – 1033 
 hol (piętro) i galeria – 1018 
 sala klubowa i gimn. kor.  – 1083 
 sala gier cichych  – 1012 
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