
Odpowiedź na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Znak: 4/ZP/p.n./r.b/2012 Nr ogłoszenia w BZP:296250-2012 

                                                             

                                            

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo budowlanych budynku 
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Polnej 7 w Zamościu, w zakresie : uszczelnienie 
ściany zachodniej na odcinku I-II klatki schodowej, ocieplenie cokołu, wymiana 
okienek piwnicznych, wymiana opaski odwadniającej.  

 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., działając                       
na podstawie art. 38, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 
759 - ze zmianami) - Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na które przesyła odpowiedzi: 

 

1. STWiOR zakłada wykonanie wyobleń o promieniu 4cm, poziomych na styku ławy fundamentowej 
ze ścianą piwnic oraz pionowych w narożnikach ścian. Nie zostało to ujęte w kosztorysie ślepym. 
Czy w związku z tym nie należy wprowadzić dodatkowej poz. kosztorysowej (np. KNR 0-29 0641-
05 - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - 
wykonanie wyobleń)?. 
Odpowiedź : Decyzja na temat wyoblenia zostanie podjęta po odkryciu fundamentów. Ewentualne 
roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. 
 

2. W poz. 2.4. kosztorysu ślepego podano normę zużycia izolacji bitumicznej PCI PECOMOR 2K – 
0,32kg/m2. Karta Techniczna produktu podaje normę zużycia 4 l/m2. Którą z nich należy przyjąć? 
 Odpowiedź : Zużycie izolacji bitumicznej należy przyjąć zgodnie z kartą techniczną tj. 4l/m2. 

 
3. Jaki rodzaj styropianu i jakiej grubości należy zastosować do wyceny poz. 2.5. kosztorysu –                  

w kosztorysie ślepym jest styropian EPS 70-040 gr. 2cm, w STWiOR styropian EPS-200 gr. 8cm? 
Odpowiedź : do osłony izolacji bitumicznej należy zastosować styropian EPS 200 gr. 2 cm.  

 
4. STWiOR zakłada, że każde okno piwniczne winno być wyposażone w aparat napowietrzający.                

Z przedmiaru robót wynika, że do zamontowania jest 50 okien. Czy nie ma pomyłki w kosztorysie 
ślepym, w którym w poz. 3.1 w nakładach dotyczących aparatów napowietrzających jest ich - 
46szt? 
Odpowiedź : Nie ma pomyłki, aparatów napowietrzających w oknach piwnicznych ma być 46 szt. 



  
5. Jaki rodzaj styropianu należy zastosować do wyceny poz. 4.3. kosztorysu – w kosztorysie ślepym 

jest styropian EPS 70-040 odmiany 200, w STWiOR styropian frezowany o współczynniku 
λ=0,31W/m*K? 
Odpowiedź : Do ocieplenia cokołu należy zastosować styropian EPS 200 gr 8 cm. 

 
6. Jaki rodzaj łącznika do mocowania styropianu zastosować do wyceny poz. 4.5 – rozporowy 

plastikowy jak w kosztorysie ślepym, czy z trzpieniem stalowym wkręcanym jak w STWiOR? 
    Odpowiedź : Łączniki do mocowania styropianu należy stosować z trzpieniem stalowym 
wkręcanym. 

Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

Zamawiający 
Kierownik Działu Technicznego 
mgr inż. Marek Bilski 
 
 

 


