
Znak DT/1704/2012                                                         Zamość 02.05.2012r 
 
         
         Dotyczy przetargu na wykonanie termomodernizacji 
budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 
3 w Zamościu.                                          
      Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z  o.o w związku z 
otrzymanym wnioskiem w dniu 30.04.2012 r o wyjaśnienie treści SIWZ 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:        
 
Pytanie  – w SIWZ przyjęto w systemie HD siatkę335 g/m2 do wysokości 
parteru a w przedmiarze napisano HD Silver – dodatkowa warstwa/ a jaki ma 
być tynk na wysokości parteru ? 
Odpowiedz – do wyceny i wykonania ocieplenia ścian do wysokości parteru, 
należy zastosować system ociepleniowy odporny na uderzenia o udarności 75J 
stosując kolejno następujące materiały – metoda wyceny przedmiotowej pozycji 
jest dowolna: 

a) klej do mocowania styropianu BOLIX U lub jego odpowiednik 
b) siatka zbrojeniowa z włókna szklanego o gramaturze minimum 335 g/m2 
c) klej zbrojący do zatapiania siatki BOLIX KD lub jego odpowiednik 
d) siatka podtynkowa z włókna szklanego o gramaturze minimum 174 g/m2 
e) tynk cienkowarstwowy silikonowy zbrojony mikrowłóknem z efektem 

perlenia BOLIX SIT P 1,5 lub jego odpowiednik          
Pytanie – w SIWZ przyjęto obróbki blacharskie z blachy powlekanej a w 
przedmiarze przyjęto blachę stalową nierdzewną ? 
Odpowiedz – należy stosować blachę stalową powlekaną.  
Pytanie – w przedmiarze t.j pozycja 77 nie podano wymiarów i ilości okien do 
wymiany /jest tylko ogólna liczba m2 okien/ ? 
Odpowiedz – obmiary i ilość okien są podane w załączonej dokumentacji 
technicznej, natomiast wyceny należy dokonywać za 1 m2 mnożąc następnie 
przez ilość metrów podanych w kosztorysie nakładczym (ślepym skróconym).  
Pytanie – w pozycji 39 przedmiaru podano na cokole dodatkową warstwę siatki 
– jaka ma być siatka ?  
Odpowiedz – na cokole należy dodatkowo zamontować na kleju BOLIX U lub 
jego odpowiedniku siatkę zbrojeniową z włókna szklanego o gramaturze 
minimum 145 g/m2 



Pytanie  – w pozycji 71 nie podano grubości wełny mineralnej ? 
Odpowiedz – należy zastosować wełnę o grubości 15 cm 
Pytanie 6 – w poz. 68, 74, 91 i 112 nie podano grubości papy ? 
Odpowiedz – należy stosować następującą papę: 

a) papa termozgrzewalna podkładowa o gr. 4,2 mm 
b) papa termozgrzewalna nawierzchniowa o gr. 5,2 mm        

Pytanie  – poz. 137 – brak rysunku na balustrady ?  
Odpowiedz – obowiązuje obecnie zamontowany wzór balustrad – proszę 
korzystać z dokumentacji technicznej lub natury.  
Prośba – w związku z powyższym celem uniknięcia nieprawidłowości w 
wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych prosimy o udostępnienie 
kosztorysu ofertowego „ślepego” zgonie z SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 
pkt. 3 
Odpowiedz – informujemy że na stronie internetowej ZGL, zostały zgodnie z 
SIWZ udostępnione wszystkie dokumenty jakie były potrzebne do ogłoszenia 
przedmiotowego przetargu, również kosztorys ofertowy (ślepy) - lecz w wersji 
uproszczonej.   
       Niniejsze pismo stanowi integralną część z SIWZ.                                           


