
Strona 1 z 3 
 

 
IGP.271.1.2014                                                                                      Prochowice, dnia 21.01.2014r. 

 
 
 
Kierowane do wszystkich Wykonawców 
za pośrednictwem www.bip.prochowice.com   
pod zamieszczonym juŜ ogłoszeniem i SIWZ.     

 
 
Dotyczy:  postępowania przetargowego na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Remont świetlicy 

wiejskiej w Dąbiu” - ogłoszenie w BZP nr 13058-2014 zamieszczone w dniu 13.01.2014.    

 
 Działając na podstawie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)  informuję, Ŝe w dniach 20 i 21.01.2014 do 
Zamawiającego wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniŜej.  

Ponadto Zamawiający informuje o wprowadzeniu niŜej wymienionych uzupełnień do przedmiaru 
robót w zakresie opisu materiałów.  
 

ZAPYTANIA: 
 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

• Utwardzenie terenu nie wchodzi w zakres zamówienia.  
• Zamawiający nie przewiduje wykonania łazienki dla niepełnosprawnych 
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• Z powodu rozbieŜności w opisie sposobu pokrycia dachu pomiędzy opisem w projekcie budowlanym  

pkt 7 str 5 Technologia robót  Cytat: „Zostanie równieŜ przeprowadzony remont stropodachu, przez 
połoŜenie kolejnych warstw papy termozgrzewalnej” a przedmiarem robót: 
Dział 2 NAPRAWA I KONSERWACJA DACHÓW -  KOD CPV 45261900-3 
Poz. 13 Pokrycie dachów papą na podłoŜu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy 
z folią aluminiową, budynki mieszk. 
wprowadzamy w  poz. 13 w miejsce istniejącego opisu tablicy katalogowej KNR oraz opisu 
roboty podstawowej następujący zapis: 
KNR-W 4-01 0519-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne 
pokrycie papą wierzchniego krycia (w tym przycięcie pęcherzy, wyrównanie starej papy). 
UWAGA przyjąć: pokrycie papą do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych oraz 
wykonywania nowych i renowacji starych pokryć o właściwościach nie gorszych niŜ: grubość 
5,2mm, osnowa włóknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej : asfalt modyfikowany SBS, posypka 
mineralna gruboziarnista, odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze > 80 °C , giętkość 
w niskiej temp < -5 °C , wodoszczelność w 10kPa wynik pozytywny, maks. siła rozciągająca 
kierunek wzdłuŜ 1100 i odchylenie 200 N/50mm, kierunek w poprzek  850 i odchylenie 150 
N/50mm, wydłuŜenie przy maks. sile rozciągającej: kierunek wzdłuŜ 65% i odchylenie 15%, 
kierunek w poprzek 65% i odchylenie 15%,reakcja na ogień klasa E , wodoszczelność po rozciąganiu 
w niskiej temp. >7%.   

• Przedmiar poz. 32 - przyjąć grubość 10cm (zgodnie z n/w uzupełnieniami do przedmiaru robót) 
• Przedmiar poz. 33 – treść pozostaje bez zmian.   
 
 

UZUPEŁNIENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT W ZAKRESIE OPISU M ATERIAŁÓW  
(do uwzględnienia przez wykonawców przy ustalaniu ceny oferty): 

1. Dział nr 1: ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD C PV 45311200-2  
Poz. 1, 6 Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 8mm 

2. Dział nr 3: OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE - KOD CPV  45260000 
Poz. 14 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,65 mm 
Poz. 15 Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy tytanowo – 
             cynkowej grubości 0,65 mm na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi  
Poz. 16 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo cynkowej grubości 0,65 mm 

3. Dział nr 4: ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CP V 45453000-7  
Poz. 20 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne  
             gruntowanie emulsją pod farby mineralne  
Poz. 26 Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 

4. Dział nr 5: ROBOTY WYKONCZENIOWE- POKRYWANIE PODŁÓG  I ŚCIAN - KOD 
CPV 45430000-0  
Poz. 32 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu  
             konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm  
Poz. 37 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z drewna iglastego   
Poz. 44 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi –kolorowymi powierzchni  
             wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem (grunt pod farby lateksowe) 

5. Dział nr 6: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ -  KOD CPV 45421000-4 
Poz. 48 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  
             nie gorsze niŜ typu „PORTA”- kolor olcha 
 Poz. 49 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  
             nie gorsze niŜ typu „PORTA”- kolor olcha <DRZWI ŁAZIENKOWE Z TULEJAMI  
             WENTYLACYJNYMI>  

6. Dział nr 7: ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJ NE (BIAŁY MONTAZ) - 
KOD CPV 45332000-3  
Poz.51 Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej dwukomorowe z odciekaczem  na ścianie 
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7. Dział nr 8 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJN E (INSTALACJE) - 
KOD CPV 45332000-3  
Poz. 63 Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej dwukomorowe z odciekaczem  na ścianie 

8. Dział nr 9: ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA  STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 
ROBOTY CIESIELSKIE KOD CPV 45420000-7  
Poz. 77 Obsadzenie prefabryk. podokienników z PCV komorowego gr 3 – 4cm, długości do 1 m  
Poz. 78 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej  
            <PARAPETY ZEWNĘTRZNE> 

 

PowyŜsze wyjaśnienia i uzupełnienia w zakresie opisu materiałów nie zmienią treści SIWZ - stanowią 
tylko jej uszczegółowienie, a ich uwzględnienie w ofertach wykonawców nie wymaga, w ocenie 
Zamawiającego, dodatkowego czasu wykraczającego poza ustalony termin składania ofert.  

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj: do dnia 28.01.2014r. do godz.10:00 
 
 
 
 

            w podpisie 
 
      B U R M I S T R Z  
Miasta i Gminy Prochowice 
        Alicja Sielicka  

 
 
 
 
  
Otrzymuj ą: 

- Wykonawca zadający pytanie 
- Wszyscy Wykonawcy www.bip.prochowice.com pod zamieszczonym juŜ ogłoszeniem i SIWZ. 
-  IGP a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


