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ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 3 DO SIWZ

ITR. 111.271.T.2.2017.ZW Brzesko, 2018.01.23

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający -  Gmina Brzesko -  
reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców 
dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku administracji 
samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” 
ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

y
Pytanie 1. Dla zad nr 2: „Termomodernizacja placówki edukacyjnej w miejscowości
Mokrzyska":

a. w przedmiarze nie uwzględniono zabezpieczenia naroży budynku i ościeży 
kątownikiem z siatką
Odpowiedź: należy uwzględnić w pozycji scalonej na wykonanie docieplenia 
na podstawie dokumentacji projektowej

b. jaki współczynnik przenikania ciepła i grubość styropianu należy przyjąć do 
ocieplenia ścian?
(na rysunkach jest uwzględniony: styropian o gr. 14 cm i >.=0,040, w 
przedmiarze o gr. 15 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku 
przewodzenia ciepła X  =  0,032 W/m-K grubości 14 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej akrylowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie 
styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła X  = 0,032 W/m-K grubości 
10 cm.

a. jaki rodzaj i współczynnik przenikania ciepła styropianu należy przyjąć do 
ocieplenia cokołów?
(w przedmiarze jest uwzględniony: styropian XPS o gr. 10 cm , na rysunkach . 
gr. 14 cm)
Odpowiedź: Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku 
przewodzenia ciepła X  = 0,032 W/m-K grubości 14 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej akrylowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie 
styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła X  = 0,032 W/m-K grubości 
10 cm.

b. jaką grubość wełny należy przyjąć do ocieplenia stropu na ostatniej 
kondygnacji?
(w przedmiarze jest uwzględniona: wełna o gr. 20 cm , na rysunkach . gr. 15 
cm)
Odpowiedź: Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji w;ełną mineralną o 
współczynniku przewodzenia ciepła X  = 0,032 W/m-K grubości 14 i 18 cm



c. jaką grubość styropianu należy przyjąć do ocieplenia ścian kolankowych na 
poddaszu?
(w przedmiarze jest uwzględniony: styropian o gr. 10 cm , na rysunkach . gr.
14 cm)
Odpowiedź: Ocieplenie ścian wewnętrznych na poddasze nieogrzewane 
płytami styropianowymi o min gr. 10 cm A.=0,032 W/m-K

d. czy przeliczona w przedmiarze ilość foli paroizolacyjnej jest poprawna?
(nie powinno być przyjęte: 639-235=404 m2)
Odpowiedź: przyjąć zgodnie z przedmiarem

e. jaki rodzaj tynku należy przyjąć do wykończenia warstwy ocieplenia? 
Odpowiedź: tynk silikonowy

f. Jaki rodzaj ocieplenia należy przyjąć do izolacji stropu nad piwnicą?
(w przedmiarze uwzględniono ocieplenie styropianem gr.12 cm. na rysunkach 
wełną nakładaną metodą natryskową gr. 11 cm)

Odpowiedź: Ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej płytami 
styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła. X  =  0,032 W/m-K 
grubości 12 cm

/lniany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty
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