
 

Zn. spr.: SA.270.4.2022      Bielsk Podlaski, dnia 06.10.2022 

 

 

Dotyczy: „Budowa kancelarii w Leśnictwie Orla ".  

 

 Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 2  w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, że do SWZ wpłynęły następujące pytania, na 

które udzielono następujących odpowiedzi:    

PYTANIE NR 1  

Proszę o potwierdzenie, że termin realizacji inwestycji wynosi 300 dni kalendarzowych o dnia 

podpisania umowy (występują rozbieżności w zapisach między SWZ, ogłoszeniem i zapisami 

Umowy). 

ODPOWIEDŹ:  Termin realizacji zamówienia jak wynika z treści SWZ i ogłoszenia wynosi 300 

dni, we wzorze umowy nastąpiła omyłka pisarska.  

 

PYTANIE NR 2 

Proszę o podanie wymaganego współczynnika λ dla styropianu podłogowego, wełny 

mineralnej. 

ODPOWIEDŹ:  λ =0,033 [W/mK] 

 

PYTANIE NR 3 

Czy wełna mineralna na docieplenie dachu i stropu ma być w płytach czy w rolkach (pytanie 

wynika z różnicy w cenie materiału)? 

ODPOWIEDŹ:  :  wełna mineralna w rolkach 

 

PYTANIE NR 4 

W związku z tym, że zamówienie obejmuje wyposażenie, mając na uwadze aby wszyscy 

oferenci wycenili taki sam zakres, proszę o załączenie kosztorysu, w którym należy 

uwzględnić koszty poszczególnych elementów (dołączone zestawienie zawiera także 

materiały zawarte w poszczególnych branżach np. płytki gresowe itp.) 

ODPOWIEDŹ:  - zestawienia wyposażenia do zaplecza socjalnego oraz łazienki jest 

szczegółowo rozrysowane w rysunkach architektonicznych – projekt techniczny (rozwinięcia 

ścian), 

- zestawienie szaf – projekt nie zakładał rysunków warsztatowych szaf robionych „na 

wymiar”, zakładano wykonanie 2 szaf 140x60x45cm, 

- w części biurowej przewidziano: 4 krzesła biurowe, 1 sofę o wym. ok. 200x80cm, 2 biurka 

80x180cm, 

PYTANIE NR 5 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek ogrodzenia i bramy w celu rzetelnej  wyceny. 

ODPOWIEDŹ:  W załączniku. (uwaga przedstawiono detal „większej” bramy – dostosować do 

pozostałych mniejszych bram) 

 

 



 

PYTANIE NR 6 

Proszę o podanie rodzaju nasadzeń (14 szt w przedmiarze- branża budowlana). 

ODPOWIEDŹ:  Dąb błotny - Quercus palustris lub równoważny. 

 

PYTANIE NR 7 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek wiaty śmietnikowej. 

ODPOWIEDŹ:  W załączeniu. 

 

PYTANIE NR 8 

Proszę o informację czy należy wycenić tylko wyłaz dachowy (80x70 cm –poz. 45 branża 

budowlana) czy także schody strychowe na przestrzeń strychową.  

ODPOWIEDŹ:  Schody strychowe również w zakresie robót i wyceny. 

 

PYTANIE NR 9 

Proszę o informację z jakiej blachy należy wykonać obróbki blacharskie na dachu i parapety 

(rozbieżności między projektem a przedmiarem).  

ODPOWIEDŹ:  Blacha ocynkowana (kwasoodporna). 

 

PYTANIE NR 10 

Proszę o uzupełnienie projektu zagospodarowanie terenu o przekrój przez parking (brak 

informacji o gr. podbudowy i żwiru). Na jakie obciążenie należy przyjąć geokraty, wysokość 

geokraty? 

ODPOWIEDŹ:  - płyta ążurowa gr. 12 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 25 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku 25 cm, 

 

PYTANIE NR 11 

Proszę o podanie frakcji żwiru na poszczególne elementy zagospodarowanie terenu. 

ODPOWIEDŹ:  Frakcja żwiru 0-31,5 mm - na całym zakresie opracowania. 

 

PYTANIE NR 12 

Czy zabudowa poddasza ma być wykonana z płyty OSB (przekrój) czy z płyty GK 

(przedmiar)? 

ODPOWIEDŹ:  Płyta OSB. 

 

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.  
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