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Rozprza, dn. 05.04.2018 r. 
       GMINNA ROZPRZA 
 97-340 Rozprza Al.900-lecia 3 

 tel.044/ 649 61 08,   649 65 74 

fax 615 80 06     NIP 771-26-579-591 

IZP.271.1.10.2018 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia  

 

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Budowa przedszkola w Niechcicach”.  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Działając zgodnie z art. 38 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2017.1579 ze zm.] 

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na wniesione zapytania: 

 

Pytanie 1: 

Parametry wykładzin winylowych (gr. warstwy ścieralnej 1 mm) jednoznacznie wskazują 

producenta, gdyż inne firmy np. Tarkett, Gerfloor, Polfloor nie posiadają płytek PCW o takich 

parametrach czy dopuszcza się zastosowanie płytki o grubości warstwy ścieralnej 0,7 mm? 

Odpowiedź na pytanie: 

Dopuszcza się zastosowanie płytek o gr. mim. 0,7 mm. 

 

Pytanie 2: 

W opisie linoleum parametry również wskazują na konkretnego producenta, ponadto pojawia się 

nazwa zarówno wykładziny jak i producenta, prosimy o skorygowanie parametrów umożliwiając  

w ten sposób zastosowanie innych produktów o takiej samej żywotności.  

Odpowiedź na pytanie: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie  Zamawiający 

zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie 

rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane 

w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż 

określone w tej dokumentacji. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, 

aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
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przedmiotu zamówienia.  Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach 

lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  

 

Parametry linoleum: 

Typ obiektu Laboratoria, Przemysł, Serwerownie, Szkoły, Szpitale 

Charakterystyka Antypoślizgowa, Trudnopalna 

Format Rolka 

Typ wykładziny Linoleum  

    

Waga całkowita min 3000 g/m2 

Grubość całkowita min. 2.50 mm 

Grubość warstwy użytkowej min. 2.50 mm 

Klasa palności Cfl-s1 

Antypoślizgowość R9 

Wgniecenie resztkowe 0.08 mm 

Oddziaływanie kółek krzeseł Brak uszkodzeń  

Klasyf. obiektowe (EN 685) Klasa 34  

Klasyf. przemysłowe (EN 685) Klasa 43  

 

Pytanie 3: 

Czy stolarka okienna ma być obustronnie wykończona okleiną "dąb naturalny" ? 

Odpowiedź na pytanie: 

Tak obustronnie 

 

Pytanie 4: 

Czy określenie "dąb naturalny'' dopuszcza zastosowanie okleiny standardowej np. "złoty dąb" , czy 

należy skalkulować kolor poza standardem większości producentów? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zastosowanie okleiny „złoty dąb” jest dopuszczalne. 

http://wykladziny.pl/typ_obiektu/laboratoria/
http://wykladziny.pl/typ_obiektu/przemysl/
http://wykladziny.pl/typ_obiektu/serwerownie/
http://wykladziny.pl/typ_obiektu/szkoly/
http://wykladziny.pl/typ_obiektu/szpitale/
http://wykladziny.pl/charakterystyka/antyposlizgowa/
http://wykladziny.pl/charakterystyka/trudnopalna/
http://wykladziny.pl/format/rolka/
http://wykladziny.pl/material_wykonania/linoleum/
http://wykladziny.pl/waga-calkowita/3000-gm2/
http://wykladziny.pl/grubosc-calkowita/2-50-mm/
http://wykladziny.pl/grubosc-warstwy-uzytkowej/2-50-mm/
http://wykladziny.pl/klasa-palnosci/cfl-s1/
http://wykladziny.pl/antyposlizgowosc/r9/
http://wykladziny.pl/wgniecenie-resztkowe/0-08-mm/
http://wykladziny.pl/oddzialywanie-kolek-krzesel/brak-uszkodzen/
http://wykladziny.pl/klasyf-obiektowe-en-685/klasa-34/
http://wykladziny.pl/klasyf-przemyslowe-en-685/klasa-43/
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Pytanie 5: 

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów wełny mineralnej przewidzianej do ułożenia 

na stropie - w opisie jest "wełna mineralna twarda". 

Odpowiedź na pytanie: 

Wełna mineralna 

Współczynnik przewodzenia ciepła: max D = 0,038. 

Ciężar własny: od 1,0 do 1,3 kN/m
2
. 

Klasa reakcji na ogień: A1 

 

Pytanie 6: 

Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie podłoża o szczególnych wymaganiach pod 

okładziny ścienne PCW,  zastosowanie standardowej gładzi gipsowej pod wykładzinę PCW 

dyskwalifikuje podłoże jako podkład pod taką okładzinę. Prosimy o dodanie nakładów na materiał 

o odpowiedniej twardości i wytrzymałości na odrywanie. 

Odpowiedź na pytanie: 

Pozycja 97 przedmiaru robót zawiera gruntowanie przygotowanie podłoża gipsowego pod 

wykonanie okładziny. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych wymiarów schodów strychowych- producenci schodów 

ogniochronnych mają w swej ofercie wyłącznie schody o rzucie prostokątnym podczas gdy w 

dokumentacji schody są kwadratowe. 

Odpowiedź na pytanie: 

Dopuszczalny każdy dostępny na rynku model schodów strychowych spełniający warunki 

ognioodporności podanej w projekcie. 

 

Pytanie 8: 

Czy paroizolacja na stropie ma być wykonana z papy podkładowej termozgrzewalnej czy 

asfaltowej? układanej na sucho? czy na lepiku? czy tylko z przesmarowaniem zakładów? 

Odpowiedź na pytanie: 

Należy zastosować papę podkładową paroizolacyjną mocowaną do podłoża metodą zgrzewania. 

 

Pytanie 9: 

Czy drzwi wewnętrzne z "płyty drewnopochodnej" mają spełniać jakieś wymagania typu 

"wzmocnienie płytą wiórową otworową" czy wystarczy wypełnienie typu "plaster pszczeli"? 
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Odpowiedź na pytanie: 

Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład 

stabilizujący płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama 

wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. 

 

 

 

Z up. WÓJT 

/-/ Artur Cubała 

ZASTĘPCA WÓJTA 


