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                                   PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej  

                 w Tomaszowicach 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1: 

Instalacja wentylacji nie spełnia wymogów przepisów co do odzysku ciepła, od 2016 roku 

nastąpiła zmiana przepisów. Proszę o weryfikację projektu. 

Odpowiedź: 

Instalację wentylacji należy oszacować zgodnie z projektem i przedmiarem  

 
Pytanie 2: 

W opisie technicznym napisane jest: „Okna oszklone zestawem szklanym o współczynniku 

k=1,1W/m2K, (współczynnik dla całego okna). Na współczynnik dla całego okna składa się 

współczynnik szyby i ramy (wsp. ramy jest wyższy niż dla szyby). Wartość współczynnika 

k=1,1 W/m2K dotyczy zatem całego okna czy tylko szyby?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem – współczynnik dotyczy całego okna. 

 

Pytanie 3: 

Jeśli podany współczynnik k=1,1W/m2K dotyczy całego okna uzyskanie go przy użyciu 

stolarki 2 szybowej nie będzie możliwe, czy dopuszcza się stolarkę 3 szybową?  

Odpowiedź:  

Tak 

 

Pytanie 4: 

Dokumentacja nie określa koloru nowej stolarki okiennej. Jaki kolor ma mieć części 

zewnętrzna i wewnętrzna ramy?  

Odpowiedź:  

Karta kolorów załączona jest do dokumentacji przetargowej w załączniku nr 4 do SIWZ w 

folderze Dokumentacja dodatkowa 

 

Pytanie 5: 

Blachodachówka Plannja REGOLA nie jest już dostępna na rynku materiałów budowlanych. 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie materiału równoważnego?  

Odpowiedź:  

Tak. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu 

określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt 



 

równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry 

jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 

 

Pytanie 6: 

Paroizolacja dachu nad salą gimnastyczną – zgodnie z opisem jest to folia PCV lub 

poliuretanowa, zgodnie z przedmiarem papa termozgrzewalna. Jakie rozwiązanie należy 

zastosować?  

Odpowiedź:  

Należy zastosować papę termozgrzewalną. 

 

Pytanie 7: 

Proszę o podanie rozwiązania na pokrycie dachu, ponieważ panel podany do pokrycia hali 

został wycofany  z produkcji i nie ma nic o podobnych parametrach 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ 

w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI 

SIWZ) na dzień 22-09-2017r. godz. 9:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w 

oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


