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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.6.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Wymiana pokrycia dachu wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w m. Maków Podhalański- II 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021  r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1.  
Wg. Załączonej dokumentacji projektowej – rysunek A-5 przekrój A-A opis warstw projektowych 
dachu P-05 poniżej krokwi dachowych należy również ułożyć: warstwę wełny gr. 5 cm, paroizolację 
oraz płytę gipsowo-kartonową gr. 12.5mm na stelażu stalowym (są to warstwy projektowane 
oznaczone kolorem czerwonym). Wyżej wymienionych warstw nie ma w udostępnionym przedmiarze 
robót.  
Proszę o odpowiedź czy roboty te wchodzą w zakres objęty zamówieniem i ewentualne skorygowanie 
przedmiaru z uwzględnieniem tych warstw? 
Ad. 1. Inwestor zrezygnował z ocieplenia dachowego poniżej krokwi oraz zakładania płyty 
gipsowej na stelażu by nie obciążać dachu. Należy wycenić zgodnie z udostępnionym 
przedmiarem. 
 
Pytanie 2.   
W przedmiarze robót pozycja 2.1 przyjęto ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej gr. 20 cm w 
ilości 385 m2 – w dokumentacji projektowej nie ma warstwy izolacji o takiej grubości. Proszę o 
wskazanie gdzie ta izolacja ma być ułożona.  
Ad.2. Zamiast ocieplenia między krokwiami zostało zastosowanie izolacji nad ostatnim stropem 
( na podłodze poddasza) gr. 20 cm w ilości 385m2. 
 
Pytanie 3.  
Proszę o udostępnienie projektu instalacji elektrycznej (ogrzewanie rynnowe), ze wskazaniem miejsca 
przyłączenia do istniejącej instalacji budynku, przekroju przewodów i rodzaju zastosowanych 
zabezpieczeń nadprądowych. 
Ad.3. Ogrzewanie rynnowe będzie poprowadzone od każdej rynny do najbli ższego przyłącza, 
wykorzystanie starych przyłączy. Moc 20 W, średnica 6,1 mm, Kabel grzejny stałooporowy o 
mocy 20W/m, Kabel osłonięty rur ą o powłoce polwinitowej. 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   
 

z  poważaniem 
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