
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.34.2020 Gliwice,  26-05-2020 r.

nr kor. UM.483053.2020 

Dotyczy: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM"
w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Sprostowanie odpowiedzi na zapytanie do SIWZ z dnia 20-05-2020 r.
w zakresie pytania nr 8:
Pytanie:
Projekt zakłada wymianę oświetlenia podstawowego, natomiast zamawiający nie
zamieścił jakichkolwiek rysunków branży elektrycznej a jedynie opis. Prosimy
o uzupełnienie projektu o rysunki branży elektrycznej.
Odpowiedź:
JEST:
Zakres robót jest określony według opisu i przedmiaru. Nie wykonano rysunków
dotyczących wymiany oświetlenia.
POWINNO BYĆ:
Zakres robót jest określony według opisu, rysunków branży elektrycznej
i przedmiaru. Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 26.05.2020 r. poprzez
dodanie rysunków branży elektrycznej do załącznik nr 6 do SIWZ (dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 1:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi : jakiego typu nawiewniki podokienne należy
zas tosować,  k tó rych  i lość  jes t  dosyć  znaczna -  268sz tuk :  w jak im
kształcie:prostokątne, kwadratowe, okrągłe, w jakim wymiarze, o jakim przepływie
powietrza (m3/h) ,  w jak im wykonaniu? Zamontowanie nawiewników
podokiennych wiąże się z wykonaniem otworu w murze oraz z ponownym
malowaniem ściany. Prosimy o doprecyzowanie, ewentualne przedmiary
uzupełniające.
Odpowiedź:
Nawiewniki podokienne zostały omyłkowo umieszczone w rysunkach A14 – A19
(projekt wykonawczy: branża architektura i konstrukcja) oraz rysunkach A11 -
A16 (projekt budowlany: branża architektura i konstrukcja) - Zestawienie stolarki
okiennej zewnętrznej. Według opisu oraz pozostałych rysunków, jak i przedmiaru
nawiewniki w niniejszym opracowaniu nie występują. Zamawiający dokona w tym
zakresie stosowanej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w dniu 26.05.2020 r. poprzez zmianę istniejących rysunków w załączniku nr 6

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień
Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

1/2



do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych) na nowe.
Pytanie nr 2:
Prosimy o uściślenie: czy sposób wykonania docieplenia ścian nadziemnych
należy przewidzieć zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji tj. płyty
styropianowe gr.12cm i 15cm a w strefie wydzielenia pożarowego płyty z wełny
mineralnej gr.22cm, czy zastosować materiał wymieniony jak w opisie
technicznym i na przekrojach tj.płyty z wełny mineralnej gr.12cm i 15cm?
Odpowiedź:
Docieplenie ścian nadziemnych w pasach wydzielenia p.poż należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową: rysunek nr A1,A2,A3,A4 projektu
wykonawczego oraz rysunek A1,A2,A3,A4 projektu budowlanego. Przekroje nie
były prowadzone w miejscach wydzieleni p.poż, stąd brak ich na rysunkach
A6,A7,A8 projektu wykonawczego i projektu budowlanego.

Pytanie nr 3:
Prosimy o uściślenie: w jakiej grubości ziarna przyjąć wyprawę tynkarską
cienkowarstwową silikatową na ścianach zewnętrznych nadziemia?
Odpowiedź:
Należy zastosować wyprawę tynkarską cienko warstwą silikatową zgodnie
z opisem wykonawczym branży architektura oraz przekrojami rysunek A6,A7,A8
projektu wykonawczego i projektu budowlanego. Dopuszcza się wybór przez
Wykonawcę gramatury w zakresie technologii tynkarskiej zgodnej z inwestycją.
Projekt określa rodzaj tynku.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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