
Piaski, dnia 17.11.2011r.. 
ZP.271.12.2011 
 
  
   WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń zm. ), przekazuję wyjaśnienia,         

w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w 

Piaskach” 

 
Pytanie 1 

W związku z udzieleniem lakonicznych odpowiedzi w dniu 14.11.2011r. na pytania 5 i 39 

dotyczące sufitu podwieszonego z płyt prasowanych z wełny mineralnej o wymiarach 

60x60x1,5cm pokrytych białym welonem szklanym o odporności ogniowej REI 60. 

Informujemy, iż na rynku nie występuje system sufitu podwieszonego o odporności ogniowej 

REI 60. Po konsultacjach z producentami uzyskaliśmy odpowiedź, że możliwe jest uzyskanie 

atestu na odporności ogniowej EI 60 przy monolitycznym stropie.  

W związku z powyższym prosimy o dokładne sprecyzowanie jak prawidłowo wycenić 

pozycje od 152 do 155, gdyż wycena tych pozycji będzie miała istotny wpływ na wybór 

oferty. W związku z powyższym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że po konsultacjach z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych dla stropodachu części nowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, klasy 

odporności ogniowej „C” – konstrukcja dachu musi mieć odporność ogniową min. R15.         

W takim przypadku można przyjąć np. sufit podwieszany Knauf AMF Thermatex lub 

równoważny.            

Pytanie 2 

Mając na uwadze, że dla przedmiotowego zadania obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe 

oraz zapisy w dziale XIV SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny, uważamy, że przedmiar robót 

będący podstawą sporządzenia oferty powinien być równy co do ilości dla wszystkich 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym 

wnosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie obmiarów poprzez udostępnienie nowego 



skorygowanego przedmiaru robót, z uwzględnieniem odpowiedzi zawartych w piśmie z 

14.11.2011 znak ZP.271.12.2011 np. 

- Pytanie nr 3 – brak odpowiedzi na temat ościeżnic drewnianych – prosimy o uzupełnienie 

- Pytanie nr 11 należy przyjąć 12szt ław kominiarskich dł. 90 cm oraz 118 szt. stopni 

kominiarskich 

- Pytanie nr 20 – w poz. 78 przedmiaru branży sanitarnej należy przyjąć 8szt misek 

ustępowych dla przedszkolaków oraz 4szt. misek typu dolnopłuk, w poz. 77 przedmiaru robót 

przyjąć 1szt miski ustępowej typu kompakt 

- Pytanie nr 28 należy przyjąć 17szt osłon na grzejniki 

- Pytanie nr 31 należy przyjąć podłączenie urządzeń  

Odpowiedź: 

- Zamawiający informuje, że należy przyjąć ościeżnice regulowane obejmujące grubość 

muru. 

- 12 szt. ław kominiarskich dł. 90cm oraz 118 szt. stopni kominiarskich uwzględnić  w poz. 

146 kosztorysu ślepego branży budowlanej – pokrycie dachu blachodachówką.  

- Zamawiający zamieści na stronie internetowej nowy przedmiar branży sanitarnej. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 

 

          
        Z  upow. Wójta Gminy Piaski 
                 Sekretarz Gminy 
 
                  Wiesław Glapka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zamieszczono na stronie  
internetowej w dniu 17.11.2011r. 


