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Odpowiedź na zapytanie
dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi w Brzezince
Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:
1. W pozycji 10. przedmiaru ujęto dwukrotną impregnację elementów drewnianych konstrukcji dachu
w ilości 181,44 m2. Biorąc pod uwagę tylko krokwie, to uważamy, że podana ilość jest
ok. dwukrotnie za mała, a występują jeszcze murłaty i inne elementy konstrukcyjne.
Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
2. W przedmiarze nie przyjęto pozycji dotyczącej przybicia deski czołowej pod wiatrownice
na szczytach dachu. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
3. W przedmiarze nie przyjęto pozycji dotyczącej przybicia deski czołowej do końców krokwi
oraz wykonania pasa podrynnowego z blachy powlekanej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie
przedmiaru.
4. Do pokrycia przyjęto blachę powlekaną o parametrach:
 kolor ceglasty mat lub brązowy,
 grubość nominalna rdzenia min. 0,5 mm,
 obustronna antykorozyjna powłoka cynkowa min. 25 µm,
 farba gruntująca min. 25µm,
 od góry przetestowana powłoka organiczna – poliestrowa grubości min. 40 µm.
Proszę o podanie przykładowego producenta i nazwy produktu lub zmianę parametrów blachy.
wyjaśnia, że:
Ad. 1 W pozycji Nr 10 przedmiaru robót dotyczącej impregnacji drewnianych elementów konstrukcji
dachu przyjęto 181,44 m2, a winno być 453,80 m2.
Ad. 2 W kalkulacji oferty należy uwzględnić montaż wiatrownicy – deski wiatrowej na szczytach
budynku o wym. 0,15 x 0,032 x 71,0 m.
Ad. 3 W kalkulacji oferty należy uwzględnić montaż deski czołowej okapu o wymiarach
0,15 x 0,032 x 81,60 m; natomiast wykonanie pasa nadrynnowego z blachy powlekanej
występuje w poz. 24 przedmiaru robót – blachy okapowe.
Ad. 4 Zmienia się parametry jakościowe blachodachówki. Do pokrycia dachu należy zastosować
blachodachówkę z powłoką poliestrową matową o parametrach: kolor ceglasty, grubość
powłoki min. 35 µm, odporność na zarysowania ≥ 1500, odporność na korozję – C3,
odporność na UV – RUV3.
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia się treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dotyczącej w/w przetargu nieograniczonego, poprzez zmianę w pkt. 3, który
otrzymuje brzmienie:
„3. Opis przedmiotu zamówienia
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Wykonywanie pokryć dachowych – 45261210-9.
Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowocementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z robotami towarzyszącymi
i przewiduje:
 rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze składowaniem
(złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji),
 demontaż obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych,
 przemurowanie kominów ponad dachem spadzistym z cegły pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem
tynków cem.-wap. kat. III oraz wykonanie czapek kominowych z zaprawy cementowej
zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem ich emulsją bitumiczną; pomalowanie
kominów farbą elewacyjną w części strychu i ponad dachem,
 oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej środkiem grzybobójczym
i ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach,
 montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m2,
 montaż kontrłat i łat drewnianych z drewna impregnowanego,
 montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki lub zbliżonym
o parametrach jak blachodachówka,
 wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki z powloką poliestrową matową o parametrach:
kolor ceglasty, grubość powłoki min. 35 µm, odporność na zarysowania ≥ 1500, odporność
na korozję – C3, odporność na UV – RUV3,
 wykonanie impregnacji drewnianych elementów konstrukcji dachu środkiem ognio
i grzybobójczym,
 montaż wiatrownicy – deski wiatrowej na szczytach budynków,
 montaż deski czołowej okapu,
 montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z obróbkami blacharskimi,
 montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie wykończonych,
 montaż rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej,
 montaż instalacji odgromowej w budynku wraz z pogrążaniem uziomów i wykonaniem
pomiarów instalacji odgromowej.
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, który stanowi integralną część
przedmiotu zamówienia.
Inne wymagania Zamawiającego:
 wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych
\niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów rozbiórkowych
(bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający). Zadaniem Wykonawcy
jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
 wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych
na blachodachówkę), które należy dostarczyć Zamawiającemu.
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została dołączona do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.
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