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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
 
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie 

podstawowym, pod nazwą: Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku. 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297954/01 z dnia 2022-08-09          

Sprawa: Pytania Wykonawcy dotyczące pierwszej części zamówienia pn.: Termomodernizacja hali na 

terenie OSiR  w Kłobucku.  

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień 

na zadane pytania w następujący sposób oraz zmienia SWZ. 

1. Odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1 

Projekt-elewacji rys. A-12: W przedmiarze budowlanym brak pozycji dotyczącej napisów. Czy w 

związku z tym należy przyjąć do wyceny 2 napisy? Jakiej wielkości mają być litery na elewacji? 

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny 2 napisy na elewacji. Wielkość liter 30 cm 

Pytanie 2 

Poz. Nr. 1 i 2 Przedmiaru robót: W przedmiarze ujęto drzwi płycinowe wraz z ościeżnicą stalową. Czy 

drzwi D-1 mają być stalowe o ognioodporności EI30? Proszę o podanie koloru. 

Odpowiedź: Drzwi D-1 stalowe o odporności EI30. Kolor grafitowy. 

Pytanie 3 

Poz. Nr 3 i 4 Przedmiaru robót:  W przedmiarze ujęto drzwi płycinowe wraz z ościeżnicą stalową. Czy 

drzwi D-2 mają być stalowe o ognioodporności EI60? Proszę o podanie koloru. 

Odpowiedź: Drzwi D-2 stalowe o odporności EI60. Kolor grafitowy. 

Pytanie 4 

Poz. Nr. 11 Przedmiaru robót: Czy drzwi D-3 zewnętrzne mają być wypełnione szkłem, jeśli tak czy 

szkło ma być zwykłe czy bezpieczne? Proszę o podanie koloru. 

Odpowiedź: Drzwi D-3 z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Współczynnik U nie większy niż 1,3 

W(m
2
K), kolor grafitowy. 

Pytanie 5 

Poz. 12 Przedmiaru robót: Proszę o podanie rodzaju drzwi D-6: płycinowe czy PCV? ? Proszę o 

podanie koloru. 

Odpowiedź: Drzwi D-6 płycinowe. Kolor grafitowy. 

Pytanie 6 



Poz. 13 Przedmiaru robót: Proszę o podanie rodzaju drzwi D-7: płycinowe czy PCV? ? Proszę o 

podanie koloru. 

Odpowiedź: Drzwi D-7 płycinowe. Kolor grafitowy. 

Pytanie 7 

Poz. 14 Przedmiaru robót: Proszę o podanie współczynnika dla drzwi zewnętrznych PCV D-4? ? 

Proszę o podanie koloru. 

Odpowiedź: Współczynnik U nie większy niż 1,3 W(m
2
K), kolor grafitowy. 

Pytanie 8 

Poz. 15 Przedmiaru robót: Proszę o podanie współczynnika dla drzwi zewnętrznych PCV D-5? ? 

Proszę o podanie koloru. 

Odpowiedź: Współczynnik U nie większy niż 1,3 W(m
2
K), kolor grafitowy. 

Pytanie 9 

Poz. 16 Przedmiaru robót: Proszę o podanie współczynnika dla okien PCV 01 ? Czy okna mają być 

wyposażone w nawietrzniki? 

Odpowiedź: Okna na poziomie 0,9 W(m
2
K), system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony 

do 1,0 W(m
2
K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W(m

2
K), 

Pytanie 10 

Poz. 17 Przedmiaru robót: Dotyczy sztuk natomiast w przedmiarze ujęte są metry kwadratowe. Czy 

należy przyjąć 8 sztuk ościeżnic do wykucia? Analogiczna sytuacja występuje w poz. 18 przedmiaru. 

Odpowiedź: w poz. 17 przyjąć 8 szt. (10,954 m
2
), w poz. 18 przyjąć 8 szt. (4,234 m

2
). 

Pytanie 11 

Poz. 22 Przedmiaru robót: Proszę o podanie współczynnika dla STYRODURU gr. 10cm? 

Odpowiedź: λD = 0,034 

Pytanie 12 

Poz. 29 Przedmiaru robót: Z poz. 27 i 28 wynika, że zostały przyjęte metry sześcienne, natomiast w 

poz. 29, która jest analogiczna przyjęto metry kwadratowe. 

Odpowiedź: Przyjąć m
3
 

Pytanie 13 

Poz. 33 Przedmiaru robót: Jaki współczynnik ma mieć styropian gr. 10 cm, ujęty w pozycji? 

Odpowiedź: λD = 0,038 

Pytanie 14 

Poz. 30-44 Przedmiaru robót: Proszę o podanie technologii i parametrów wykonania podłogi 

sportowej. 



Odpowiedź: Powierzchniowo elastyczny system podłogi sportowej z wykładziną grubości 7,10 mm. 

System zgodny z wymogami normy EN 14904. Konstrukcja podłogi oparta na sklejce, podkład – 

elastyczna pianka amortyzująca 

Pytanie 15 

Poz. 59 Przedmiaru robót: Czy konstrukcja dachowa – wiązary może być ocynkowana czy musi być 

ocynkowana i pomalowana farbą pęczniejącą?  

Odpowiedź: Jednokondygnacyjny budynek w klasie ZL III, klasa odporności ogniowej D, główna 

konstrukcja nośna R30, konstrukcja dachu – bez klasy. Nie ma potrzeby malowania konstrukcji 

farbami pęczniejącymi. Stalowe wiązary należy pomalować proszkowo na kolor RAL 7016. Ze 

względu na klasę korozyjności C3 nie ma potrzeby cynkowania konstrukcji głównej. Śruby cynkowane 

ogniowo.   

Pytanie 16 

Poz. 60 Przedmiaru robót: W pozycji nie ujęto zużycia materiałów, czy należy dodać do pozycji płyty 

warstwowe gr. 20 cm. Proszę o określenie rdzenia płyty warstwowej oraz określenie współczynnika? 

Odpowiedź: Ująć zużycie materiałów. PIR. Współczynnik U dla dachu nie mniejszy  niż 0,15 W(m
2
K). 

Pytanie 17 

Poz. 61 Przedmiaru robót: W pozycji nie ujęto zużycia materiałów, czy należy dodać do pozycji płyty 

warstwowe gr. 16 cm. Proszę o określenie rdzenia płyty warstwowej oraz określenie współczynnika? 

Odpowiedź: Ująć zużycie materiałów. PIR. Współczynnik U dla dachu nie mniejszy  niż 0,15 W(m
2
K). 

Pytanie 18 

Poz. 71 Przedmiaru robót: Proszę o określenie współczynnika dla płyt styropianowych ESP 60 gr, 15 

cm? 

Odpowiedź: λD = 0,038 

Pytanie 19 

Poz. 76 Przedmiaru robót: Proszę o określenie współczynnika wełny gr, 15 cm? 

Odpowiedź: λD = 0,039 

Pytanie 20 

Poz. 80 Przedmiaru robót: Proszę o określenie grubości blachy montowanej na rąbek stojący? 

Odpowiedź: 0,65 

Pytanie 21 

Dokumentacja fotograficzna: Czy widoczny daszek nad drzwiami będzie demontowany i montowany 

ponownie? Czy przewidziano nowe daszki nad drzwiami, których nie ujęto w przedmiarze robót, 

proszę o podanie technologii wykonania? 

Odpowiedź: Daszki do demontażu. Nowe zadaszenia nad wejściami zgodnie z częścią 

architektoniczną  projektu. Konstrukcja stalowa. Wykończenie z blachy powlekanej w kolorze 

grafitowym.  



 

 


