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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. 
Nazwa zadania:  Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem 

technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej. 

 
 
 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy:  
Pytania 

 
1. Prosimy o podanie przykładowego producenta paneli fasadowych o grubości blachy 1,2 mm. 
2. Na rzucie parteru hali sportowej -  na ścianach szczytowych od wewnątrz, widoczna jest 

okładzina ściany z płyt  warstwowy6ch grubości  60 mm z rdzeniem ze styropianu. W opisie 
technicznym nie ma Ŝadnej wzmianki o konieczności  montaŜu płyt warstwowych  
na wspomnianych ścianach. 
Czy w wycenie naleŜy ująć  dostawę i montaŜ płyt warstwowych gr. 60 mm z rdzeniem 
styropianowym? 
Prosimy o określenie czy płyty warstwowe mają być  z widocznym  czy ukrytym łącznikiem. 

3. Prosimy o podanie koloru Ral płyt warstw dachowych. 
4. Prosimy o wyjaśnienie jakim kolorem jest kolor GL16. 
5. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 23.1 przedmiaru robót budowlanych. 

Co zamawiający rozumie przez konstrukcję wsporczą, którą naleŜy ująć  w tej pozycji 
(jednostka obmiaru m)?  

6. Która pozycja przedmiaru robót budowlanych ujmuje dostawę i montaŜ kaset stalowych 
ściennych? 
 
Odpowiedzi 

Ad.1 – np. RUUKKI, moŜna zastosować panele gr. blachy 1,0 mm. 
Ad.2 – całość dokumentacji naleŜy czytać łącznie, niektóre informacje zawarte są w 
części opisowej a niektóre w części rysunkowej. Tak naleŜy ująć wykończenie ścian 
szczytowych od wewnątrz płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr. 60 
mm z ukrytym łącznikiem. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 60mm n. firmy 
Ruukki typ SPB S, ilość-504.96 m². Pozycję dołoŜyć do rozdziału 23 ”Elewacje 
strukturalne - panele stalowe” jako poz. 23.5 
Ad.3 – RAL 9006- zgodnie z projektem 
Ad4. – RAL 3020 lub 3016 w zaleŜności od moŜliwości wybranego producenta. NaleŜy 
jednak pamiętać, Ŝe w na rysunkach elewacji w niektórych miejscach, ten sam kolor został 
uŜyty jako kolor okładzin tynkarskich. Tym samym uŜywając wybranego koloru dla stolarki, 
naleŜy zastosować ten sam przy tynkach oznaczonych na rysunkach elewacyjnych kolorem 
GL16.  
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Ad. 5 – Poz 23.1  Konstrukcja wsporcza dla panela fasadowego. 
PowyŜsza pozycja obejmuje całkowity koszt wytworzenia i montaŜu na elewacji 
konstrukcji wsporczej dla montaŜu panela fasadowego. Wycena sporządzona na 
podstawie szczegółowego rys. technicznego. Kalk. konstrukcji przyjęto  w metrach 
bieŜących.   
Ad.6 – Poz 23.3 KNRW 205/1007/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z paneli 
fasadowych  montowana metodą tradycyjną, z ociepleniem 
Ilość 914.73 m2. 

 

 

 
  
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


