
Zamość, dnia 07.03.2016 r. 
 
 
 

Odpowiedź nr 1 
na zapytanie 

oraz zmiana w załączniku nr 10 
(szczegółowy kosztorys ofertowy) do SIWZ 

 
znak 1/ZP/p.n./r.b./2016, nr ogłoszenia w UZP: 20543-2016 

 
 

 Uczestnicy postępowania    
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak: 1/ZP/p.n./r.b./2015 na docieplenie ścian 
i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego, przy ulicy Generała Gustawa 
Orlicz–Dreszera 36 w Zamościu. 
 
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., działając na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 
2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na przesłane do SIWZ pytania, informuje: 
 
Pytanie nr 1: 
poz. 7 Jaki jest zakres robót? 
Odpowiedź: 
Zakres robót obejmuje 1 mb naprawy gzymsu. 
 
Pytanie nr 2: 
W pozycji nr 11 d1 kosztorysu ofertowego (KNR 4-01 0336-01- analogia) została zmieniona 
robocizna, dlaczego? 
Odpowiedź: 
Kosztorysant dostosował robociznę do projektowanego zakresu robót. 
 
Pytanie 3: 
poz. 12  Zamieniano mb na kg i czy wg tej normy można zamontować 198 mb prętów w 
czasie 0,06*16,434 kg = 0,986 rb. na cały zakres zadania? 

Odpowiedź: 

Ustala się rozliczenie jednostki miary dla robocizny, przyjmując mb zamiast kg dla danej 
pozycji. 

Pytanie 4: 

poz. 17 Czy uwzględniać gruntowanie środkiem antyglonowym, jaka ma być zastosowana 
zaprawa UZB czy Z + U oraz łączniki wkręcane czy wbijane? W opisie jest tynk silikonowy 
1,0 KA czy to nie jest pomyłka? 

Odpowiedź: 
Należy uwzględnić gruntowanie środkiem antyglonowym, zastosować zaprawę klejową 
UZB, łączniki wkręcane z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną, tynk silikonowy 
1,5 mm. 
 



Pytanie 5: 

poz. 20  Zapis odporność min. 50 J – jaka zaprawa klejowa UZB czy KD? 

Odpowiedź: 

Należy zastosować tynk wzmocniony odpowiadający wytrzymałości min. 70 J (w pełnym 
zakresie zastosowania technologii – zaprawa klejowa do tynków wzmocnionych KD). 

Pytanie 6: 

poz. 43 Czy użyć gruntu pod malowanie lub tynk? 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić środek gruntujący pod tynk, zgodny z technologią, wg zużycia z karty 
technicznej produktu, oraz tynk silikonowy o gramaturze 1,5 mm. 

Pytanie 7: 

Czy do przetargu na Orlicz – Dreszera 36 obowiązuje tylko system dociepleniowy BOLIX, 
czy może być zastosowany inny o porównywalnych parametrach? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niż podane w Projekcie 
Budowlanym pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje materiały o wartościach 
technicznych nie mniejszych, od podanych w projekcie i specyfikacji.  
Wykonawca na etapie składania oferty podaje, w jakim systemie zamierza realizować roboty 
i przedkłada wykaz materiałów „bezspoinowego systemu ociepleń”. Należy również 
dołączyć karty i aprobaty techniczne, zgodne z zaproponowanym systemem. 

Brak powyższych materiałów uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu ocieplenia, 
a tym samym ocenę oferty. 
Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu ocieplenia należy 
wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 
 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

W nawiązaniu do pozycji kosztorysowej nr 82 d5 (KNR 0-19 1023-10) w oknach parteru 
lokali użytkowych, w których zaprojektowano kraty, należy zastosować pakiet 
z zewnętrzną szybą bezpieczną (wg projektu – rys. A20, A21 i A23). 

Pozostałe zmiany SIWZ pozostają bez zmian. 

Wprowadzone zmiany SIWZ obowiązują wszystkich Wykonawców. 

 

 

Zamawiający    

 

Małgorzata Popławska         


