
1 

 

 

 

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,  NIP  602 -00-17 -490    tel. 15 8794304, fax. 15 8794342,   E-mail: przetargi@jezowe.pl,  

 
Jeżowe, 2019.07.08 

   

Numer referencyjny: ZP 271.09.2019  

 

Dotyczy postępowania  „ Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem „ 
 

  

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ  

w przedmiotowym postępowaniu: 

 

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI  
 

Pytanie 1.   W odpowiedzi na zapytanie odnośnie płyt ecophone ich producent napisał: " Płyty 

Ecophon Focus B to płyty klejone bezpośrednio do stropu (nie jest to system przeznaczony do sal 

sportowych, bez atestu na odporność na uderzenia).  

 

Do sal sportowych przeznaczony jest system Ecophon Super G (atest na odporność na uderzenia 

w klasie 2A)." Czy do kosztorysu przyjąć mimo to płyty Focus B? 

 

ODPOWIEDZ 1.  

 

Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć płyty Focus B tak jak podano w przedmiarze robót. 

 

 

Pytanie 2.  Jaki jest układ kanałów wentylacyjnych pod podłogą sportową na Sali gimnastycznej? 

 

ODPOWIEDZ 2. 

 

Układ kanałów wentylacyjnych i ich ilość powinien określić producent /dostawca podłogi 

sportowej .  

 

 Pytanie 3. Proszę o przesłanie dokładniejszych rysunków dźwigarów dachowych sali 

gimnastycznej w Kameralnem bądź pliku dwg, oraz rysunków konstrukcji podłogi.  

ODPOWIEDZ 3. 

Zamawiający nie dysponuje szczegółami rozwiązań konstrukcyjnych dachu sali gimnastycznej 

oraz podłogi sportowej - przyjęto, że są to rozwiązania systemowe opracowane przez producentów 

dachów drewnianych o konstrukcji klejonej oraz podłóg sportowych o nawierzchni elastycznej. 
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Zestaw 2  

Pytanie 1 do 10 

1. Poz 4.1 W przedmiarze są okna PCV typ O1 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki rys A-12 są okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

2. Poz 4.2. W przedmiarze są okna PCV typ O2 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki rys A-12 są okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

3. Poz. 4.3 W przedmiarze są okna PCV typ O3 i O4 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki są to okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny  

4. Poz 4.4 W przedmiarze są witryny i naświetla aluminiowe U=0,9W/m2K zaś w zestawieniu 

stolarki rys A-12 U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

5. Poz 4.5 Sytuacja taka sama jak w poz, 4.4  

6. Poz. 4.9 W przedmiarze są drzwi stalowe malowane proszkowo, zaś w zestawieniu stolarki rys 

A-12 są to drzwi płytowe. Co należy przyjąć do wyceny?  

7. Poz 4.10 Sytuacja taka sama jak w poz. 4.9  

8. Poz 4.11 Sytuacja taka sama jak w poz 4.9  

9. Poz 4.12 Sytuacja taka sama jak w poz. 4.9  

10. Poz. 4.13 Sytuacja taka sama jak w poz 4.9  

 

ODPOWIEDZ  

Pytanie od 1 do  10 - Do wyceny należy przyjąć materiały zgodnie z opublikowanym 

przedmiarem robót. 

 

Zestaw 3  

Pytanie 1 do 6 

1.  Proszę o sprecyzowanie  zakresu wentylacji. W opisie technicznym jest mowa o Etapie I i   

     Etapie II proszę o wyjaśnienie zakresu. 

2. Na stronie  internetowej jest dostępny  przedmiar robot  dot. wentylacji. ten zakres obejmuje  

niewielką  cześć  całego zadania . Całość  tematu  jest  znacznie większy - brakuje do niego 

przedmiaru robót. 

3. W opisie technicznym są  wymienione klapy Ppoż. W przedmiarze jest brak klap Ppoż. 
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4. Jeśli klapy Ppoż  są umieszczone w  projekcie  to jakie ma być ich wykonanie. 

5. Proszę  o wskazanie  umieszczenia  szafy sterowniczej do  centrali wentylacyjnej. 

6.  Czy Zamawiający dopuszcza  zamianę kanałów  wentylacyjnych prostokatnych  na okrągłe      

     typu SPIRO 

ODPOWIEDZ  

 

ad. 1. - Całość zadania dotyczy tylko etapu II (wentylacja również, która powinna być wyceniona     

        w oparciu o załączony przedmiar robót) Etap I jest już wykonany i od kilku lat funkcjonuje. 

 

ad. 2. - Przedmiar dotyczy zakresu robót II etapu. Tylko zakres z przedmiaru robót należy wycenić  

            do przetargu  

 

ad. 3. do ad. 5. - Nie dotyczy II etapu  

 

ad. 6. - W etapie II występują kanały okrągłe.  

 

 

ZESTAW 4 

Pytanie 1 do 10 

Dotyczy przedmiaru robót budowlanych  

1. Poz 4.1 W przedmiarze są okna PCV typ O1 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki rys A-12 są okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

2. Poz 4.2. W przedmiarze są okna PCV typ O2 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki rys A-12 są okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

3. Poz. 4.3 W przedmiarze są okna PCV typ O3 i O4 szklenie 3 szybowe U=0,9W/m2K, zaś w 

zestawieniu stolarki są to okna aluminiowe U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny  

4. Poz 4.4 W przedmiarze są witryny i naświetla aluminiowe U=0,9W/m2K zaś w zestawieniu 

stolarki rys A-12 U=1,6W/m2K. Co należy przyjąć do wyceny?  

5. Poz 4.5 Sytuacja taka sama jak w poz, 4.4  

6. Poz. 4.9 W przedmiarze są drzwi stalowe malowane proszkowo, zaś w zestawieniu stolarki rys 

A-12 są to drzwi płytowe. Co należy przyjąć do wyceny?  

7. Poz 4.10 Sytuacja taka sama jak w poz. 4.9  

8. Poz 4.11 Sytuacja taka sama jak w poz 4.9  

9. Poz 4.12 Sytuacja taka sama jak w poz. 4.9  

10. Poz. 4.13 Sytuacja taka sama jak w poz 4.9  

Prosimy o zajęcie stanowiska  
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ODPOWIEDZ  

ad 1 do 10 

Do kosztorysu ofertowego  i  wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową  jaka została 

podana w przedmiarze robót. 

 

 

ZESTAW 5 

Pytanie 1 do 4 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że  do oferty należy wycenić urządzenia i  materiały tylko  z zakresu    

    ETAPU II 

 

2. Prosimy  o potwierdzenie , że do oferty  należy  wycenić urządzenia  i materiały  tylko z 

zakresu  ETAPU II  wyszczególnionych w projekcie  wykonawczym instalacji wewnętrznych CO 

i CT oraz ujętych w przedmiarze robot. 

 

3. Prosimy  o potwierdzenie , że do oferty  należy  wycenić urządzenia  i materiały  tylko z 

zakresu  ETAPU II  wyszczególnionych w projekcie  wykonawczym instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz ujetych w przedmiarze robót. 

 

4.  Prosimy  o potwierdzenie , że do oferty   nie należy  wyceniać  urządzeń  i mader.  oraz  robót z 

zakresu  projektu wykonawczego kotłowni gazowej, na które  brak przedmiarów robót. 

ODPOWIEDZ  

ad 1 do 4 

Do kosztorysu ofertowego  i  wyceny potwierdzamy, że należy przyjąć urządzenia , materiały, 

wtym instalacyjne  CO i CT oraz materiały wentylacyjne jakie zostały podane w załączonym 

przedmiarze robót. 

 

Informujemy, że ETAP I został wykonany. Również kotłownia gazowa jest wykonana i 

funkcjonuje już od paru lat. 

 

 

 


