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Pytania do SIWZ zadania: 
 
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół 
Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek”   
 
ROBOTY BUDOWLANE 
 
Pytanie nr 1.  
 
W pozycji 14 przedmiaru policzono izolacje ścian fundamentowych ze styropianu gr.8-10 cm na zaprawie 
cementowej w ilości 15 m3. Jednostka obmiaru nie jest zgodna z zastosowanym KSNR (m2). Zgodnie z 
przekrojem przez ściany fundamentowe należy policzyć styropian gr. 4 cm i ściankę dociskową gr. 6 cm. Co 
przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć zgodnie z projektem, tj. styropian gr. 4 cm + ścianka dociskowa. 
 
Pytanie nr 2 
 
W pozycji 24 policzono za mało nadproży żelbetonowych N3, jest 0,55 m3 winno być 
4,82*0,25*0,4082=0,964 m3. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie nr 3 
 
W poz. 38 zastosowano niewłaściwą podstawę wyceny na wykonanie płyty stropowej żelbetonowej. 
Policzono jako wykonanie płyty fundamentowej na gruncie a nie jak powinno być na wysokości z pełnym 
deskowaniem stropu. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie nr 4 
 
W dokumentacji brak rysunków konstrukcyjnych stropu żelbetowego wraz z rozrysowaniem zbrojenia. Jaka 
jest grubość płyty żelbetowej stropowej? 
 
Odpowiedź: 
 
Patrz rysunek nr K.2.0 rzutu stropu nad parterem. Grubość płyty stropowej 15 cm. 
 
Pytanie nr 5 
 
W dokumentacji brak parametrów blachy trapezowej na pokrycie dachu – wysokość fali, grubość itp. 
 
Odpowiedź: 
 
Wysokość fali (profilu) 10 cm, grubość 0,75 mm. 
 
Pytanie nr 6 
 
W przedmiarach nie policzono obróbek blacharskich na dachu, kalenicy, płotków przeciwśniegowych. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w ofercie. 
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Pytanie nr 7 
 
W poz. 46 policzono za mało rur spustowych; jest 24 mb, winno być około 53,0 mb. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć do wyceny zgodnie z wymiarami ustalonymi w projekcie budowlanym. 
 
Pytanie nr 8 
 
W pomieszczeniu 1.3 i 1.5 pokazane są ścianki z drzwiami – brak informacji co to jest i brak przedmiarach. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w wycenie, że są to drzwi w ścianach systemowych do WC. 
 
Pytanie nr 9 
 
W zestawieniu powierzchni posadzek w części zaplecza na parterze policzono 159,1 m2 powierzchni, a na I 
piętrze na tej samej powierzchni 214,5 m2. Czy wyliczone powierzchnie są prawidłowe? 
 
Odpowiedź: 
 
Nie.  
Wystąpił błąd w podliczeniu powierzchni użytkowych. Do wyceny przyjąć powierzchnie zgodnie z 
załączonym zestawieniem. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
nr nazwa pomieszczenia PU [m2] posadzka 
1/1 HOLL 62,3 GRES 

1/2 HALA SPORTOWA 630 POS. SPORT. 
1/3 WC 3,6 GRES 
1/4 WC 3,6 GRES 
1/5 WC INWALIDY 5,1 GRES 
1/6 MAGAZYN SPRZĘTU 33,1 GRES 
1/7 SZATNIA D 14,6 GRES 
1/8 SZATNIA M 14,6 GRES 
1/9 ŁAŹNIA / WC 13,1 GRES 

1/10 ŁAŹNIA / WC 15,0 GRES 
1/11 P. NAUCZYCIELA 12,1 GRES 

razem PU [m2] 807,1 
 

2/1 HOLL 21,8 GRES 
2/2 WC 2,7 GRES 
2/3 WC 2,9 GRES 
2/4 GALERIA 34,7 GRES 
2/5 SALA KLUBOWA 32,5 GRES 
2/6 GIM. KOREKCYJNA 44,2 GRES 
2/7 GRY CICHE 35,4 GRES 

razem PU [m2] 174,2 
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Pytanie nr 10 
 
W przedmiarach nie policzono obłożenia schodów wewnętrznych gresem. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w wycenie obłożenie schodów gresem. 
 
Pytanie nr 11 
 
W poz. 80 zastosowano niewłaściwą pozycję podstawy na wykonanie ocieplenia budynku. Brak pozycji na 
wykonanie tynku zewnętrznego. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w ofercie. Proszę przyjąć właściwą normę dla poz. 80 w ofercie. 
 
Pytanie nr 12 
 
W przedmiarach nie uwzględniono kołowania styropianu na elewacji, listwy startowej, listew narożnikowych. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 13 
 
W poz. 15 przedmiaru policzono izolacje z folii pow. na klej. Zgodnie z opisem architektury i przekrojami 
izolację ścian fundamentowych należy wykonać z EKOR 71. Prosimy o uściślenie z jakiego materiału nalęży 
wykonać izolację pionową i jaką grubość należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z wytycznymi producenta 
występują 3 rodzaje izolacji pionowej: 

 Izolacja przeciwwilgociowa: 3 kg/m2 
 Izolacja przeciw wodzie nie napierającej 4 kg/m2 
 Izolacja przeciw wodzie napierającej 5 kg/m2 

 
Odpowiedź: 
 
W przedmiarze przyjęto alternatywne rozwiązanie, za zgodą projektanta, które należy uwzględnić w 
wycenie. 
 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
Pytanie nr 1 
 
Brak schematu rozdzielni głównej hali TG-H 
 
Odpowiedź: 
 
Schemat rozdzielni głównej hali TG-H został dołączony jako załącznik na stronie internetowej (rys. nr 6). 
 
Pytanie nr 2 
 
Brak schematu rozdzielni oświetlenia TO-H 
 
Odpowiedź: 
 
Schemat rozdzielni oświetleniowej TO-H został dołączony jako załącznik na stronie internetowej (rys. nr 7). 
 
Pytanie nr 3 
 
Brak schematu zasilania - WLZ 
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Odpowiedź: 
 
RG wymienia ENERGA w ramach umowy przyłączeniowej. Należy wykonać WLZ z projektowanej RG do 
projektowanej RGH - trasę pokazano na rys uszczegółowienie WLZ, który został zamieszczony na stronie 
internetowej. 
 
Pytanie nr 4 
 
Na załączonych projektach oświetleniowych, rys. 1 i 2 brak opisu (legendy) opraw. Nie można zlokalizować 
na Sali opraw DISANO i PA3 250N/H-G. 
 
Odpowiedź: 
 
Typy oraz ilości opraw pokazano na rys  (zamieszczony na stronie internetowej). 

 Uszczegółowienie opraw parter 
 Uszczegółowienie opraw piętro 

 
Pytanie nr 5 
 
Czy rys. 1, oświetlenie parter – jest kompletny i zawiera wszystkie oprawy na Sali. 
 
Odpowiedź: 
 
. 
Uszczegółowienie opraw (uzupełniony rysunek) załączony na stronie internetowej zawiera wszystkie oprawy 
sali.  
 
Pytanie nr 6 
 
W przedmiarze p.31 – pomiar skuteczności zerowania wpisano 37 szt. Ta ilość wskazuje, że oprawy 
oświetleniowe nie podlegają pomiarom ochronnym. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć zakres robót w poprawionym przedmiarze, który został zamieszczony na stronie 
internetowej. 
Wszystkie oprawy są w pierwszej klasie ochrony od porażeń pomiary ujęto w pozycji 49d2 oraz 50d2. 
 
 
 
 

Osiek Marek Bukowski 
 


