
GMINA OZIMEK 
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 

46 – 040 Ozimek 
Ul. Ks. J. Dzierżona 4 b 

www.ozimek.pl 
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl 

                              tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811 

 
 Ozimek, dnia 13.02.2012r. 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo 

zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 09.02.2012r. wpłynęły wnioski o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: 

„Roboty budowlano – wykończeniowe zaplecza żywieniowego w budynku 

Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku”  

   
Pytania do Zamawiającego: 

1. jakie parametry ma spełniać wełna mineralna o której mowa w poz. 2.3 

przedmiaru 

2. prosimy o zamieszczenie szkiców technicznych pod-konstrukcji stalowej o 

której mowa w poz. 2.1 i 2.2 przedmiaru z zestawieniem materiałów i 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 

3. jakie szczegółowe parametry techniczne mają spełniać skrzydła drzwiowe 

wewnętrzne, (np. ochrona przed gryzoniami, wentylacja, konstrukcja, ilość 

zawiasów zamek zwykły, czy wkładka itp) 

4. prosimy o potwierdzenie stosowania ościeżnic stalowych 

5. Prosimy o potwierdzenie faktu, że przestrzeń pomiędzy dachem, a stropem 

podwieszonym jest pozbawiona dostępy z zewnątrz, 

6. prosimy o wymiary i parametry w zakresie pokrycia glazurą urządzeń 

sanitarnych z poz .7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 przedmiaru 

7. prosimy o podanie przykładowego urządzenia o którym mowa w poz. 7.43, 

8. prosimy o opis techniczny i funkcjonalny dotyczący windy towarowej (na 

jakim poziomie i jak otwierane drzwi do szybu, jaki wymiar podłogi – po wizji 

lokalnej sugerowany 100cmx100cm),z uwzględnieniem złej jakości powierzchni 

wewnętrznej istniejącego szybu windowego i braku podszybia. 

9. Czy na etapie prowadzenia prac przewidziana jest instalacja teletechniczna o 

której mowa w opisie technologii  - monitoringu dostępu i monitoringu p-poż. 

Telefoniczna itp (konieczność wykonania przed tynkowaniem). 

10. Poz.  14 i 15 zawiera ;Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych 

na śruby (pod konstrukcja sufitu podwieszanego do dzwigarów stalowych)- 

masa elementu 200 kg. Prosimy o udostępnienie projektu przedmiotowej 

konstrukcji.   



11. Poz. 12.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km.  

12. Lokalne wysypisko w Dylakach nie przyjmuje odpadów budowlanych (gruz i 

inne). Najbliższe wysypisko przyjmujące odpady budowlane znajduje się w 

Opolu w odległości ok. 30 km. Prosimy o podanie odpowiedniej  krotności 

transportu. 

13. Poz. 170 Dostawa i montaż windy towarowej. Winda jest urządzeniem 

dozorowym. Prosimy o udostępnienie projektu Windy. 

 

 
na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:         

  
 
 
Ad.1 Wełna mineralna – dwie warstwy układane krzyżowo po 8 cm grubości każda, 
współczynnik przenikania ciepła – 0,035 W/m2. 
 
Ad.2 Pozycje 2.1 oraz 2.2 wykonać według opisu w dokumentacji jako ruszt 
metalowy krzyżowy  podwieszony do płatwi  z rur stalowych kwadratowych 100x60 w 
rozstawie co 150 cm  łączonych do dźwigarów kratowych poprzez skręcenie oraz 
wykonać konstrukcję nośną pod przewody wentylacyjne  z rur stalowych 
kwadratowych 100x60 według rysunku szczegółu wykonania konstrukcji nośnej 
wentylacji  z zachowaniem przyjętych jednostek  przedmiarowych. Sufit w 
pomieszczeniach pietra  podwieszony  z płyt gipsowo kartonowych o odporności 
ogniowej 60 minut. 
 
Ad.3 Skrzydła drzwiowe okleinowe, 2 zawiasy, plaster miodu, wszystkie drzwi 
wyposażone w zamki patentowe,  wentylacja – kratki wentylacyjne zgodnie z normą 
, (pomieszczenie porządkowe, ubikacja personelu i kabina w.c.). 
 
Ad.4 Należy uwzględnić montaż ościeżnic stalowych regulowanych.  
 
Ad.5 Przestrzeń pomiędzy dachem a stropem podwieszanym jest pozbawiona 
dostępu z zewnątrz.  
 
Ad.6 Umywalki zwykłe 50 cm z baterią stojącą wraz z syfonem rurowym 
chromoniklowanym. 
 
Ad.7 np. Smart Multi Energy „600” lub o niegorszych parametrach . 
 
Ad.8 Winda towarowa o udźwigu 200 kg wykonana ze stali nierdzewnej o 
wymiarach kabiny ; 1000 x 1000 x 1200. Dwa przystanki, pierwszy dwa dojścia, drugi 1 
dojście (kabina przelotowa), drzwi szybowe gilotynowe, próg drzwi na wysokości 
posadzki, prędkość podnoszenia 0,3 m/s. Szyb windowy posiada podszybie. 
 
Ad. 9 Na obecnym etapie nie przewiduje się instalacji teletechnicznej i telefonicznej. 
 
− Pozycje 13 (2.1) oraz 14 (2.2) wykonać według opisu w dokumentacji jako ruszt 

metalowy krzyżowy  podwieszony do płatwi  z rur stalowych kwadratowych 
100x60 w rozstawie co 150 cm  łączonych do dźwigarów kratowych poprzez 
skręcenie oraz wykonać konstrukcję nośną pod przewody wentylacyjne  z rur 
stalowych kwadratowych 100x60 według rysunku szczegółu wykonania 
konstrukcji nośnej wentylacji  z zachowaniem przyjętych jednostek  
przedmiarowych. Sufit w pomieszczeniach pietra  podwieszony  z płyt gipsowo 
kartonowych o odporności ogniowej 60 minut. 
 



− W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję uwzględniającą wywóz gruzu 
na odległość do 30 km 
 
Ww. wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
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