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Dotyczy:  
                Udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Remont obiektów  
                Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie”. 
 
 
     Urząd Miejski w Szczuczynie w związku z zapytaniami jednego z oferentów przedstawia 
w załączeniu wyjaśnienia dotyczące przedmiarów robót na zadanie „Remont obiektów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie”.  
 
 
 
                               B U R M I S T R Z  
                           inŜ. Waldemar Szczesny 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Wyjaśnienia do SIWZ. 
 
 
 
 



Ełk, 29.10.2008 r. 

 
Urz�d Miejski w Szczuczynie 

19-230 Szczuczyn, Plac Tysi�clecia 
 

Dotyczy: SGR.3410-JB-4/08 – Remont obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
               w Szczuczynie 
 
W odpowiedzi na pismo „KOLBUD” Sp.j. o wyja�nienia do SIWZ informuj�: 

I.    Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych: 
1. Poz. 1.10 przedmiaru – Czy konstrukcja stalowa rampy dla niepełnosprawnych ma by�   
    ocynkowana ogniowo? 
-  projekt przewiduje jako minimalne tradycyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej – malowanie 
farbami podkładowymi przeciwrdzewnymi i farbami nawierzchniowymi, oczywi�cie proponowany 
sposób jest dopuszczalny. 
2. Poz. 1.15 przedmiaru – Czy balustrada systemowe rampy maj� by� wykonane ze stali nierdzewnej 

polerowanej ogniowo lub malowane proszkowo? Prosz� o podania szczegółów wykonania 
balustrady rampy z wypełnieniem pól pomi�dzy elementami balustrady. 

- projekt nie narzuca producenta i sposobu wyko�czenia balustrad, malowanie proskowe nale�y 
przyj�� jako standard minimalny, wypełnienie systemowe wg. wybranego producenta. Balustrada 
musi by� dopuszczona do stosowania przy rampach dla niepełnosprawnych. Podstawowe parametry 
rampy pokazano na rysunku nr 6 i 7.  
Zastosowana balustrada powinna uzyska� akceptacj� Inwestora. 
3. Poz. 2.5, 2.6, 2.17 przedmiaru – Prosz� o podanie wyposa�enia drzwi oraz rodzaju szklenia drzwi 

aluminiowych i na�wietla. 
- drzwi i na�wietle zewn�trzne ocieplone, szklenie szkłem bezpiecznym. 
4. Poz. 4.2, 4.3, 4.4 przedmiaru – Prosz� o szczegółowe rozwi�zania wykonania rampy schodowej 

przy pionowej platformie elektrycznej? 
- w zale�no�ci od zastosowanej platformy elektrycznej nie gorszej od proponowanej HBL 1000 
LEHMANN nale�y zastosowa� systemow� ramp� aluminiow� dostarczan� przez 
wybranego producenta. W przypadku braku takowej w jego ofercie wyceni� platform� o 
konstrukcji stalowej analogicznej jak rampa zewn�trzna lecz wypełniona blach� ryflowan� z 
barierami systemowymi, od strony podno�nika otwieran�. Szczegółowe rozwi�zanie 
zale�e� b�dzie od zastosowanego podno�nika, w razie potrzeby b�dzie dostarczone w 
rzmach nadzoru autorskiego. 

     II. Remont pokrycia dachu oraz izolacja �cian piwnic: 
1. Poz. 2.3 przedmiaru – Prosz� o podanie grubo�ci docieplenia �ciany szczytowej oraz rodzaju 

wyprawy elewacyjnej. 
-  ocieplenie i wypraw� dostosowa� do istniej�cej na �cianach zewn�trznych, do wyceny przyj�� 10 
cm i tynk silikonowy (istniej�ce Docieplenie wykonano w systemie „ATLAS”) 
2. Poz. 2.17-2.20 – Prosz� o sprecyzowanie: czy nale�y wyceni� blach� trapezow� ocynkowan� czy 

powlekan� w kolorze stalowo-grafitowym oraz obróbki i orynnowanie        z blachy ocynkowanej 
czy powlekanej? 

- minimalny standard przewidziany w projekcie to blacha trapezowa ocynkowana i obróbki 
blacharskie ocynkowane, dopuszcza si� zastosowanie powlekanych w kolorze j.w. 
3. Poz. 3.9, 3.10 – Prosz� o podanie parametrów technicznych wełny mineralnej. 
- nale�y zastosowa� wełn� mineraln� przeznaczon� do ocieplania poddaszy. 

                                                                                                               

 


