
 

Czerwonak, dnia 16.05.2022 r. 

 

 

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr AKW.351.3.2022,  

pn. „Remont polegający na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku”.  

  

  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- NR 3 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

1. Czy zamawiający może uzupełnić projekt o demontaż płotków przeciwśniegowych. 

Zamawiający przedkłada uzupełniony przedmiar.  

2. Czy płotki przeciwśniegowe należy zamontować, jeśli tak to w jaki sposób. 

Projekt budowlany zakłada odtworzenie wszystkich elementów dachu. Zamawiający 
przedkłada uzupełnioną dokumentację projektową.  

3. Czy zamawiający może dokonać w opisie projektu, że instalację odgromową należy 

wykonać nową zgodnie z obowiązującymi przepisami-nowy drut fi 8mm, wsporniki, 

złączki, pomiary . Istniejąca instalacja nie nadaje się do ponownego wykorzystania z 

uwagi na fakt, że poszycie dachu jest częścią instalacji a w wyniku termomodernizacji 

zostanie zakryta. 

Instalację należy odtworzyć, oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów, m.in. 

z zastosowaniem drutu fi8.  

4. Proszę o wyjaśnienie jaką rolę będą pełniły łaty w rozstawie 230 cm poz. kosztorysu  

nr 1. 

Wskazany zapis w pozycji KNR dotyczy rozstawu istniejących płatwi - nie wprowadza 
się nowych łat czy innych elementów. Zapis ten ma na celu sprecyzowanie rozstawu płatwi 
jako elementów służących do montaży blachy 

5.  W związku z rozbieżnościami między innymi rys A-02 dotyczącymi pap 
termozgrzewalnych proszę o podanie podstawowych parametrów papy podkładowej  

i wierzchniego krycia. Papa podkładowa o grubości 5mm nie występuje z wkładką 

welonu szklanego. Czy wykonawca może zastosować papę przeznaczoną do 

mocowania mechanicznego SBS o grubości 4mm z osnową poliestrową. Papa 

nawierzchniowa SBS 5,2 nie występuje z wkładką na welonie szklanym tylko z wkładką 

poliestrową. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie papy: podkładowa 4 mm SBS na wkładce 
poliestrowej i odpowiednio 5,2 mm wierzchnią SBS na wkładce poliestrowej. 

6. Czy zamówienie obejmuje demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów. 

Tak. 


	Czerwonak, dnia 16.05.2022 r.
	WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - NR 3

