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Wszyscy Wykonawcy 

 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 " Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 164 poz. 1163 z poźn. Zmianami), w związku    

z zapytaniami Wykonawców z dnia 19.02.2007 dot. przetargu pn. Przebudowa parteru 

budynku, docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej, zmiana istniejącego 

stropodachu na dach i wymiana wewnętrznych instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia 

w Bobowej" - Gmina Bobowa jako Zamawiający, niniejszym pismem udziela 

wszystkim Wykonawcom odpowiedzi na zadane pytanie: 

 

Pytanie 1.  

Jaka ma być grubość styropianu na ścianach/w poz. 3.012/ przedmiaru załoŜony jest 

styropian gr. 9 cm, a w projekcie 8 cm? 

Odpowiedz: 

Docieplenie ścian ma być wykonane i policzone w kosztorysie ofertowym o grubości 

9 cm i współczynniku przewodzenia ciepła Lambda maksimum 0.031W/(m x k). W/w 

wymóg zawarto takŜe w pkt. 4, modyfikacji SIWZ dostarczonej wszystkim 

Wykonawcom pismem z dnia 14.02. br.  

 

Pytanie 2. 

Jaki tynk naleŜy zastosować (akrylowy czy mineralny, malowany farba, struktura: 

kornik, czy baranek, jaka ma być grubość ziarna. 

Odpowiedz: 

NaleŜy wycenić i wykonać tynk akrylowy, struktura: baranek o grubości ziarna 1,5 

mm. 
Kolorystyka elewacji przedstawiona w dokumentacji odpowiada: 

2. = R620 

3. = N630 
 

Pytanie 3. 

W pozycji 5.030 przedmiaru załoŜono posadzki rulonowe winigam : prosimy              

o sprecyzowanie tej nazwy (czy ma to być posadzka heterogeniczna, czy 

homogeniczna, jaka ma być grubość warstwy uŜytkowej oraz grubość całkowita 

posadzki. 

Odpowiedz: 

W kosztorysie ofertowym ująć posadzki PCV - Winigam Special 43S gr. 2 mm, 

posadzka homogeniczna. 
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Pytanie 4 

Jaka ma być średnica rur spustowych / w poz. 2.016 przedmiaru napisano Ø150 mm   

a KNRW 202/531/4 zakłada średnice Ø110 mm - jest to bardziej popularna średnica, 

zalecana przez producentów do rynien Ø 150 mm, 

Odpowiedz: 

Proszę ująć w kosztorysie ofertowym średnice rur spustowych Ø 110 mm 

 

Pytanie 5. 

Według załącznika Nr 7 do SIWZ oraz według projektu technicznego winny być 

wykonane instalacje wody zimnej i wody ciepłej, instalacja ppoŜ, oraz wymienione 

piony instalacji kanalizacji sanitarnej. W obmiarze instalacji woda-kan. podano tylko 

wymianę urządzeń sanitarnych oraz próbę szczelności instalacji wodociągowej. 

Prosimy o uzupełnienie obmiaru, lub potwierdzenie Ŝe tylko ten podany obmiar 

wchodzi do wyceny i jest objęty ceną ryczałtową wykonania zadania. 

Odpowiedz:  

Podany w załączniku Nr 7.3.2 do SIWZ przedmiar robót na wewnętrzną instalację 

wod-kan. obejmuje taki zakres robót do wykonania jak podano w przedmiarze, 

pozostałe roboty ujęte w projekcie budowlanym instalacji wod-kan. zostały juŜ 

wykonane w 2006r. 


