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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 OGÓLNOBUDOWLANE 
 
Pytanie nr 1.  
 
Wg. Przekroju architekt. Nr 2 przez posadzkę Sali sportowej w przedmiarze nie ujęto: 

 podsypki żwirowej gr. 15 cm 
 podkładu betonowego gr. 10 cm 
 styropianu pod posadzkę 

proszę o podanie marki betonu, typu i grubości styropianu oraz czy powyższe pozycje należy uwzględnić w 
ofercie? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak.  
Należy uwzględnić w ofercie. Beton B-15, styropian EFS30 – patrz rys. 13 Inst. CO-rzut parteru przekrój przez 
podłogę. 
 
Pytanie nr 2 
 
Wg. rysunku konstrukcyjnego K.1.1 chudy beton pod ławy z bet. B-10 i stopy z betonu B-7,5 gr. 10 cm – nie 
ujęto w przedmiarze, czy należy uwzględnić w kosztorysie. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 3 
 
Wg. przekroju arch. Nr 8 przez strop podwieszony w przedmiarach nie uwzględniono folii i płyt OSB i wełny 
mineralnej gr 18 cm- czy uwzględnić w ofercie? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 4 
 
Ścianki na piętrze z płyt gipsowo- kartonowych gr. 18 cm brak w przedmiarze, czy należy przyjąć w wycenie 
ścianki? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 5 
 
Wg. opisu technicznego punkt 3.3 na piętrze zastosowano ściankę mobilną pomiędzy pomieszczeniami 2/5 i 2/7 
– brak w przedmiarze, czy należy ująć w kosztorysie, prosimy o podanie typu ścianki mobilnej? 
 
Odpowiedź: 
 
Nie uwzględniać w ofercie. 
 
Pytanie nr 6 
 
Poz. Prem.. nr 33 płyta żelbetowa stropowa – przyjęto 30,0m3 a wg. przekroju nr 3  grubość płyty wynosi 20 cm, 
czy powinno być 2000,20=40m3. 
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Odpowiedź: 
 
Przyjąć jak w przedmiarze tj. 30 m3. Patrz rzut stropu nad parterem – rys. nr K.2.2, grubość płyty 15 cm. 
 
Pytanie nr 7 
 
Wg. Opisu technicznego poz. 3.2 platforma dla osób na wózkach inwalidzkich – nie ujęto w przedmiarze, 
prosimy o podanie typu platformy na wysokość podnoszenia 3,30 z obudową szyby, czy należy uwzględnić w 
wycenie? 
 
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 8 
 
W przedmiarze nie ujęto: 

 ścianek laminowanych systemowych do WC 
 ścianek prysznicowych laminowanych systemowych 
 ścianek gr 6 cm w WC na parterze 
 ścianki gr 8 cm na parterze 
 podjazdów i schodów zewnętrznych 
 opaski wokół budynku 
 balustrad schodowych, balustrad podjazdów mb. pom. balkonu – czy balustrady mają być ze stali 

nierdzewnej? 
 
Odpowiedź: 
 
Należy uwzględnić w ofercie z wyjątkiem opaski wokół budynku. Balustrady ze stali nierdzewnej, podjazdy, 
schody zewnętrzne (beton C-16/20, stal zbrojeniowa – BS-500T(A III N) – zbr. główne (ø 10 co 15/15cm), 
warstwy: grunt stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, 
płyta żelbetowa gr. 12 cm. 
 
Pytanie nr 9 
 
W przedmiarze poz. 80 zastosowano normę nie uwzględniającą klejenie styropianu i położenia klejoną siatkę 
oraz kołkowania styropianu. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć właściwą normę uwzględniającą w/w materiał. 
 
Pytanie nr 10 
 
W przedmiarze brak rusztu drewnianego i desek okładzinowych na elewacji, czy należy uwzględnić w wycenie i 
prosimy o podanie rozwiązania i zastosowanych materiałów. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak należy uwzględnić w wycenie. 
W projekcie budowlanym brak jest rysunku szczegółowego. 
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. 
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Pytanie nr 11 
 
W przedmiarze brak tynku akrylowego na elewacji około, czy należy ująć w wycenie. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 12 
 
Poz. 66 przedmiaru obróbkę parapetów przyjęto z blachy powlekanej w opisie technicznym przyjęto bachę 
cynkowo-tytanową, którą przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć blachę powlekaną. 
 
Pytanie nr 13 
 
W przekroju nr 4 przez ścianę dwuwarstwową brak w przedmiarze ścianki dociskowej gr 6 cm -  czy doliczyć? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – należy doliczyć. 
 
Pytanie nr 14 
 
W poz. przedmiarowej nr 9 stopa fundamentowa F2 - 15.65 m3 błędnie wyliczona, powinno być 
1,51,80,422=23,76 m3, czy poprawić przedmiar? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – powinno być 23,76 m3. 
 
Pytanie nr 15 
 
Wg rysunku K 1.0 w przedmiarze brak murku betonowego gr. 0,15 m i dł. 6,26 m i h 0,8 m, czy uwzględnić w 
wycenie? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – uwzględnić w wycenie. 
 
Pytanie nr 16 
 
Poz. przedmiaru nr 19 słup SZ Wg rys K.2.2 uwzględniając wysokość podaną na w/w rysunku powinno być 4,4 
m3, czy uwzględnić w wycenie? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – uwzględnić w wycenie. 
 
Pytanie nr 17 
 
W przedmiarze brak nadproża N8 i N7 – czy doliczyć? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 18 
 
W przedmiarze brak obróbek blacharskich, proszę o podanie ilości? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny należy przyjąć 36 m2. 
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Pytanie nr 19 
 
W przedmiarze pozycja nr 46 powinno być rur spustowych 6,108=48,8 mb – czy poprawić pozycję? 
 
Odpowiedź: 
 
Do wyceny przyjąć ilość rur spustowych zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 20 
 
W części socjalnej wg przekroju nr 6 brak w przedmiarze folii w ilości – czy doliczyć? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 21 
 
W poz 50 przedmiaru wylewki powinno być gr 10 cm zgodnie z przekrojem nr 6 – czy poprawić przedmiar 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 22 
 
Prosimy z załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej ponieważ są rozbieżności między rzutami 
architektury i elewacji a przedmiarem. 
 
Odpowiedź: 
 
W projekcie budowlanym brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wyceny należy przyjąć niżej 
podane parametry stolarki. 
 

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 rozwieralno-uchylne z wyjątkiem klatki schodowej – 
okno stałe. 
 

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

PARTER 
zewnętrzne 1,90 x 2,50 2 
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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. 
 
Pytanie nr 23 
 
Brak okładania schodów gresami -  czy doliczyć? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 24 
 
W przedmiarze brak daszka nad wejściem – czy doliczyć? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 25 
 
Wg opisu technicznego punkt 5.2.3 dach wełna mineralna gr 18 cm Wg przekroju nr 1 gr 16 cm – jaką grubość 
należy przyjąć 
 
Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. 16 cm. 
 
Pytanie nr 26 
 
Wg opisu technicznego punkt 6.1 posadzki w pomieszczeniach 2/5, 2/6, 2,7 – 112,3 m2 panele podłogowe a w 
przedmiarze gresy – jaką posadzkę należy przyjąć. 
 
Odpowiedź: 
 
Należy przyjąć gres. 
 
Pytanie nr 27 
 
Prosimy o podanie typu i grubości blachy trapezowej na dachu. 
 
Odpowiedź: 
 
Wysokość profilu (fali) – 10 cm 
Grubość blachy 05/0,7 mm 
 
INSTALAJE SANITARNE 
 
Pytanie nr 1 
 
Czy wody opadowe odprowadzone mają być na teren – brak określenia w dokumentacji i przedmiarach. 
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Odpowiedź: 
 
Wody mają być odprowadzane powierzchniowo na teren działki. 
 
Pytanie nr 2 
 
Czy istniejąca kotłownia jest dostosowana do zasilania nowej Sali pod względem hydraulicznym (tj. 
wyprowadzeniem rur z kotłowni dla c.o. i cwu nowego obiektu) i automatyki, ponieważ podany zakres nie 
przewiduje żadnych robót w istniejącej szkole. 
 
Odpowiedź: 
 
Nie. 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy przy wejściu pod prysznic mają być zamontowane zasłonki – brak w przedmiarach. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak – uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 4 
 
Czy w łazience dla niepełnosprawnych i pod prysznicami mają być montowane pochwyty dla 
niepełnosprawnych – o ile tak to prosimy o podanie ilości i typów – brak w przedmiarach. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak. W ofercie należy uwzględnić uchwyty dla niepełnosprawnych w WC i pod prysznicami. 

 uchwyt/poręcz umywalkowa stała szt. 1 
 uchwyt/poręcz ścienna w natrysku szt. 2 
 poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy szt. 1 

 
Pytanie nr 5 
 
Czy w natryskach dla niepełnosprawnych – 2 pomieszczenia montować baterie natryskowe specjalistyczne dla 
niepełnosprawnych czy standardowe – w przedmiarach zwykłe. Ponadto czy montować siedziska prysznicowe 
dla niepełnosprawnych – 2 szt., brak w przedmiarze. 
 
Odpowiedź: 
 
W ofercie należy uwzględnić baterie natryskowe specjalistyczne dla niepełnosprawnych i siedziska prysznicowe 
dla niepełnosprawnych szt. 2.  
 
ROBOTY DROGOWE 
 
Pytanie nr 1 
 
Czy w zakresie przetargu wchodzą drogi i chodniki ponieważ brak jest dokumentacji i przedmiarów dla 
powyższego zakresu, jest podana w opisie technicznym projektu budowlanego powierzchnia dróg i parkingów. 
 
Odpowiedź: 
 
Nie. 
 
 
 
 

Osiek Marek Bukowski 
 


