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Gmina Jeleniewo 

ul. Słoneczna 3 

16-404 Jeleniewo 

 

PFE.271.9.2014      Jeleniewo, dnia 01 lipca 2014 r. 

 

Uczestnicy przetargu nieograniczonego 

 

WYJAŚNIENIE nr 1 

 
Dotyczy: Zapytania z dnia 28.06.2014 r. (wpłynęło do Urzędu w dniu 30.06.2014 r.) do 

zapisów w treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Remont (modernizacja) dachu budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach, gmina 

Jeleniewo”  

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, Zamawiający: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 

16-404 Jeleniewo na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), udziela 

wyjaśnień na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców dotyczące przedmiaru: 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

1. Pozycja 20 – wzięta z pozycji blachy miedzianej. Blacha miedziana ma być? Powlekana? 

Czy też zwykły ocynk? 

Odpowiedź 1: 

Przy realizacji inwestycji zgodnie z opisem technicznym załączonym do dokumentacji 

przetargowej przewidziano obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm, 

malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. 

 

2. Pozycje 25, 26 – o co chodzi w pozycjach 25 i 26 z impregnacją+szpachlowaniem 

ubytków, heblowanie+ewentualne nadbitki/podbitki. Proszę podać wymiary/przekroje. 

Odpowiedź 2: 

Pozycje 25 i 26 dotyczą montażu nowych elementów więźby dachowej, zapis 

„impregnacją+szpachlowaniem ubytków, heblowanie+ewentualne nadbitki/podbitki” należy 

pominąć. 

 

3. Pozycja 26 – wsporniki ze stali teowej ramienne. Do czego to ma służyć i kto słyszał o 

heblowaniu stali? Proszę podać wymiary/przekroje. 

Odpowiedź 3: 

Pozycja 26 dotyczy montażu nowych elementów więźby dachowej – wsporniki, zapis 

„impregnacją+szpachlowaniem ubytków, heblowanie+ewentualne nadbitki/podbitki” należy 

pominąć. 

 

4. Pozycja  27 – rusztowania ramowe do czego będzie potrzebne co tak naprawdę trzeba 

impregnować itp. 

Odpowiedź 4: 

Pozycja 27 dotyczy montażu rusztowań, zapis „impregnacja+ szpachlowaniem ubytków, 

heblowanie+ewentualne nadbitki/podbitki” należy pominąć. 

 

5. Pozycja  28 i 29 – czego znowu dotyczy impregnacja z tych pozycji? Proszę podać 

wymiary/przekroje. 
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Odpowiedź 5: 

Pozycja 28 i 29 dotyczy impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej wszystkich elementów 

konstrukcji ustroju drewnianego użytych w pozycjach działu  2.1 – „Prace przy więźbie 

dachowej”. Wymiary i przekroje wg. „Zestawienia elementów więźby drewnianej” rys. nr 2. 

 

6. Pozycja 32 – czy blacha ma być wykończona powłoką matową czy też połysk 

Odpowiedź 6: 

Należy wykonać panele z blachy łączone na rąbek stojący kolor RAL 7024 o powłoce 

matowej. 

 

7. Pozycja 33 co znowu impregnujemy? 

Odpowiedź 7: 

Pozycja 33 dotyczy impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej elementów konstrukcji ustroju 

drewnianego łat i kontrłat o wymiarach 3,8/5cm. 

 

8. Pozycja 34 co znowu impregnujemy i to metodą opryskiwania ciągłego? Proszę podać 

wymiary i przekroje. 

Odpowiedź 8: 

Pozycja 34 dotyczy impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej elementów konstrukcji ustroju 

drewnianego łat i kontrłat o wymiarach 3,8/5cm. 

 

 

9. Pozycja 38 ile mb jest ławy kominiarskiej i czy ma być fabryczna czy też deska drewniana, 

jeżeli deska to jakiej grubości? Ile mb płotka przeciwśniegowego i czy ma być wykonany z 

blachy czy też fabrycznie wykończony. 

Odpowiedź 9: 

Ławy kominiarskie: 9,6 mb, fabrycznie wykończone. Płotki przeciwśniegowe 62 mb, 

fabrycznie wykończone. 

 

10.Pozycja 47 – jaka długość drabiny? Czy ma być tylko ocynkowana czy też malowana 

proszkowo na kolor pokrycia. 

Odpowiedź 10: 

Drabina długości 3,8m tylko ocynkowana. 

 

11.Pozycja 49 – grubość wełny mineralnej i jakie parametry techniczne ma spełniać wełna. 

Odpowiedź 11: 

Wełna mineralna grubości 20 cm o współczynniku λ=0,039W/mK. 

 

12.Pozycja 51,52 – dlaczego rozbiórki jest tylko 30% skoro izolację z folii i wełny trzeba 

wykonać 100% powierzchni? 

Odpowiedź 12: 

Podłoga drewniana z desek obecnie nie jest wykonana na całej powierzchni poddasza. 

 

13. Pozycja 53 – czego dotyczy? 

Odpowiedź 13: 

Ponieważ nie przewidziano wykończenia podłogi poddasza należy wykonać kładki z 

zaimpregnowanych  desek wg. załączonego opisu technicznego. 

 

14. Pozycja 54 – jakie bale znowu impregnujemy? Proszę podać wymiary przekroje. 

Odpowiedź 14: 

Pozycja 54 dotyczy impregnacji istniejących belek stropu. Wymiary belek ok. 18x18cm, 

długość ok. 220mb. 
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15. Pozycja 55 – co znowu impregnujemy, dokładne wymiary przekroje? 

Odpowiedź 15: 

Pozycja 55 dotyczy impregnacji istniejących belek stropu. Wymiary belek ok. 18x18cm, 

długość ok. 220mb 

 

16. Pozycja 57 – ile sztuk kominów jest do przemurowania 

Odpowiedź 16: 

Do przemurowania są 3  kominy. 

 

17. Pozycja 58 – ile sztuk nakryw trzeba wykonać 

Odpowiedź 17: 

Należy wykonać 3 nakrywy kominowe. 

 

18. Pozycja 59 – co trzeba wytynkować? 

Odpowiedź 18: 

Pozycja 59 dotyczy uzupełnienia wcześniej odbitych tynków (poz.13) na kominach w 

poziomie poddasza. 

 

19. Pozycja 60- ile mb ma instalacja odgromowa? 

Odpowiedź 19: 

Około 160 mb instalacji odgromowej. 

 

20. Czy ma być wykonana naciągowa? 

Odpowiedź 20: 

Nie jest wymagane wykonanie instalacji odgromowej metodą naciągową. 

 

21. Czy wymagane będą badania odporności? Czy w zakres prac mają wchodzić też prace 

ziemne i wykonywanie uziomów w ziemi czy też nie? 

Odpowiedź 21: 

Należy sprawdzić stan istniejących uziomów. Jeżeli jest dobry, to można go wykorzystać dla 

podłączenia pod niego przewodów odprowadzających. Oporność uziemienia <10Ω. W 

przypadku gdy oporność uziemienia nie spełnia wyżej wymienionych warunków należy 

wykonać uziomy prętowe z pręta Փ16 pomiedziowanego w ilości 4 sztuk i połączyć 

istniejącym uziomem. 

22. Czy czapki kominowe mają być uziemione? 

Odpowiedź 22: 

Tak, czapy kominowe mają być uziemione. 

 

23. Czy Inspektor dopuści podłączenia pionów instalacji odgromowej do blach  i 

wykorzystanie blachy jako przewodnika. 

Odpowiedź 23: 

Nie dopuszcza się podłączenia pionów instalacji odgromowej do blach i wykorzystanie 

blachy jako przewodnika. 

 

   

        Kazimierz Urynowicz – Wójt Gminy  


