
 

 

 
Wierzchowo, dnia 09.09.2020r 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Wierzchowo : www.bip.wierzchowo.pl   
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia 

w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 576657-N-2020 z dnia 21.08.2020r 

 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w 
rozdziale II pkt. 5 i 6 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela 
wyjaśnienia : 
Ze względu na rozbieżności w opisie między projektem budowlanym, STWOiR i przedmiarem 
robót proszę o wyjaśnienia odnośnie: 
Ośrodek Zdrowia:  
Wg. przedmiaru robót docieplenie tarasu styropianem gr.18 cm natomiast STWOiR mówi 
grubości 20 cm. Jaką grubość styropianu należy przyjąć do wyceny? 
Odp. 
Przyjąć grubość styropianu – 14 cm. 
 
Sala Świerczyna: 
1. Brak w przedmiarze robót pozycji związanych wyminą pokrycia dachu na blachodachówkę 

z dociepleniem stropu nad parterem wełną mineralną gr. 35 cm. 
Odp. 
Wymiana pokrycia dachowego nie wchodzi w zakres zamówienia. 
2. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z wykonaniem nowych obróbek blacharskich i 

rynien dachowych z blachy powlekanej. 
Odp. 
Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
3. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z dociepleniem pomieszczenia styropapą gr. 

25 cm i pokrycie warstwą papy termozgrzewalnej. 
Odp. 
Docieplenie stropu dachu od góry z wełny mineralnej, poziome z płyt układanych na sucho – 
jedna warstwa 10cm, następna warstwa gr. 12cm 
4. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z wykonaniem obróbek blacharskich i rury 

spustowej średnicy 90 mm z blachy powlekanej. 
Odp. 
Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
5. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z ułożeniem folii kubełkowej. 
Odp. 
Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
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6. Wg. przedmiaru robót docieplenie ścian budynku styropianem gr.14 cm natomiast 
STWOiR mówi grubości 20 cm. Jaką grubość styropianu należy przyjąć do wyceny? 

Odp. 
Przyjąć docieplenie ścian budynku styropianem gr.14 cm. 
  
Budynek GOPS: 
7. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z odkopaniem i dociepleniem piwnic płytami 

z poliestru gr.18 cm i izolacją emulsji asfaltowej. 
Odp. 
Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
8. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z ułożeniem folii kubełkowej, zasypaniem 

fundamentów z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. 
Odp. 
Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
9. Brak w przedmiarze  robót pozycji związanej z wykonaniem opaski betonowej 6 cm na 

podsypce piaskowej w obramowaniu z obrzeża 30x8 cm. 
Odp. 
Wykonać zgodnie z projektem.  Wymiary z rysunków. 

10. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z ułożeniem płytek  na cokole. 
Odp.  

Wykonać zgodnie z projektem.  Wymiary z rysunków. 
11. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z wymiana okien w piwnic, przemurowaniem 

otworów okiennych. 
Odp. 

Nie wchodzi w zakres zamówienia. 
12. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z wykonaniem robót malarskich w piwnicy. 
Odp. 
W zakres robót wchodzi przygotowanie pomieszczenia kotłowni o wym. ok. 4,94x4,50 – 
wymiana okna, posadzka płytki gres, uzupełnienie tynków, malowanie całego pomieszczenia. 
13. Brak w przedmiarze robót pozycji związanej z utylizacją papy rozbiórkowej. 
Odp. 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia 
oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych 
odpadów.  
14. Wg. przedmiaru robót należy wykonać ocieplenie stropodachu granulatem z wełny 

mineralnej ( nie podano grubości) natomiast STWOiR  mówi o dociepleniu dachu płytami z 
poliestru grubości 25cm grubości 35cm.Którą  metodą należy ocieplić stropodach i jaką 
grubością? 

Odp. 
Przyjąć ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 25 cm. 
15. Wg. przedmiaru robót docieplenie ścian budynku styropianem gr.14 cm natomiast 

STWOiR mówi grubości 20 cm. Jaką grubość styropianu należy przyjąć do wyceny. 
Odp. 
Przyjąć docieplenie ścian budynku styropianem grubości 14 cm. 
 
 



 

 

 
Inne : 
16. Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary robót w wersji edytowalnej pdf lub ath? 
Odp. 
Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formacie ath. 
17. Ponieważ istnieją rozbieżności pomiędzy zapisami w STWiORB i projekcie budowlanym, a 

przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ, proszę o doprecyzowanie, czy 
obowiązujący zakres dla części nr 1, 2, 3 został zawarty w SIWZ ? 

Odp. 
Podstawowym jest zakres opisany w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ, a uzupełnieniem jest przedmiar 
robót. Odpowiedzi na składane zapytania stanowią integralną część SIWZ i należy je brać do 
wyceny oferty i wykonania. 
18. Proszę o zamieszczenie kolorystyki elewacji dla wszystkich części zamówienia. 
Odp. 
Kolorystyka ścian – kolor piaskowy, cokół z płytek ceramicznych elewacyjnych – kolor średni 
brąz. 

 
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) następująco : zmiana ogłoszenia 
1. W rozdziale V w pkt.2 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie : 

2) na budynku GOPS wymagane roboty dachowe wraz z jego dociepleniem oraz 
docieplenie ścian (część Nr 1) - muszą być wykonane do 31.12.2020r. 

2. W rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1) zmienia się na : 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -  w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo 
ukończyli co najmniej : 

 dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji w budynkach ścian 
zewnętrznych i stropodachów lub dachów, 

 dwie roboty budowy węzła ciepłowniczego ( dotyczy tylko części Nr 3 ). 
3. W rozdziale XI pkt. -  ramka zmienia się na : 

Oferta – Przetarg na: 
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia 

w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo 
Część Nr ………….. 

nie otwierać przed 15.09.2020r. godz. 12:15 
4. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie : 

1. Oferty należy składać do dnia 15.09.2020r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pok. nr 
25) Urzędu Gminy przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2020r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego – 
sala narad. 

 
Wójt Gminy Wierzchowo 

Jan Szewczyk 
 
W załączeniu :  
zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część Nr 1 :  
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (piętro) Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wierzchowie ( dalej GOPS ) przy ul. Parkowej 5. Budynek piętrowy, 
podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym krytym papą z obróbkami blacharskimi. 
Papa do krycia dachu musi być odpowiedniej jakości i posiadać gwarancję producenta na 
okres nie mniej 15 lat. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dachowych wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowód zakupu papy wraz z kartą 
gwarancyjną producenta. 
Stolarka okienna PCV i drewniana. 
Zakres robót obejmuje: 

 wymiana kotła i instalacji kotłowej na kocioł gazowy, 

 przygotowanie pomieszczenia kotłowni o wym. ok. 4,94x4,50 – wymiana okna, 
posadzka płytki gres, uzupełnienie tynków, malowanie, 

 rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 
25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – od punktu redukcyjno-
pomiarowego do kotła, 

 naczynie zbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. do R=3,0, 

 wkład kominowy ze stali kwasoodpornej z podłączeniem do kotła, 

 przebicie otworów w ścianach i osadzenie tulej stalowych 50mm, 

 wykonanie przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz 
instalacji gazowej wewnętrznej, 

 montaż kotła gazowego 1 – funkcyjnego o mocy 25 kW wraz z automatyką pogodową 
i instalacją wewnętrzną, 

 przemurowanie kominów  z cegieł ponad dach, wykonanie tynków na kominach, 
malowanie tynków farbą emulsyjną,  

 nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm 

 rozbiórka pokrycia z papy na dachów, rozbiórka czapek betonowych kominów, 

 pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową 
termozgrzewalną,  ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny 
(25cm) z robotami towarzyszącymi, obróbki blacharskie kominów z blachy ocynkowej 
o szer. w rozwinięciu do 25 cm, obróbki blacharskie - pasy nadrynnowe i gzymsy  z 
blachy ocynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, montaż prefabrykowanych 
rynien dachowych z blachy ocynk półokrągłych o śr. 15 cm, montaż 
prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynk okrągłych o śr. 10 cm, 

 wywiezienie papy, gruzu, 

 docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, styropian 14cm, wyprawa 
elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego: nałożenie podkładowej masy 
tynkarskiej, ściany płaskie  i powierzchnie poziome; 

 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, 

 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 
Koszty wykonania przyłącza i opłaty przyłączeniowej obciążają wykonawcę. 
Powierzchnia zabudowy – 351,85 m² 
Kubatura budynku – 3.502 m³ 
 
 



 

 

Część Nr 2 : 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (parter) Ośrodka Zdrowia w 
Wierzchowie przy ul. Długiej 43. 
Budynek piętrowy, podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym krytym papą z 
obróbkami blacharskimi. 
Stolarka okienna PCV.  
Zakres robót obejmuje: 

 wymiana kotła i instalacji kotłowej na kocioł gazowy, 

 wykonanie przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz 
instalacji gazowej wewnętrznej, 

 montaż kotła gazowego 1 – funkcyjnego o mocy 25 kW wraz z automatyką pogodową i 
instalacją wewnętrzną, rurociągi w instalacjach gazowych stalowe  o połączeniach 
spawanych o śr. nom. 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – od punktu 
redukcyjno – pomiarowego do kotła, przebicie otworów w ścianach i osadzenie tulej 
stalowych 50 mm, naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. 
do R=3,0, wymiana zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm 

 przygotowanie pomieszczenia kotłowni o wym. ok. 3,5x4,5m – wymiana trzech okien 
(80x80 cm), posadzka płytki gres, uzupełnienie tynków, malowanie, 

 wkład kominowy ze stali kwasoodpornej z podłączeniem do kotła, 

 wykonanie docieplenia tarasu: przyklejenie płyt styropianowych do stropu tarasu z 
robotami towarzyszącymi, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych,  

 docieplenie ścian i elewacja parteru: styropian 14 cm, wyprawa elewacyjna 
cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, 
ściany płaskie i powierzchnie poziome), malowanie tynków zewnętrznych farbą 
silikonową 

 wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, 

 demontaż i ponowny montaż rur spustowych w obrębie robót na parterze, 

 wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na 
budowie – zewnętrzne – 2 sztuki, 

 wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym o wymiarach 7,00x2,75m i bocznym  o 
wymiarach 4,20x2,75m o aluminiowym szkielecie z poliwęglanowym dachem, 

 odkopanie fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi, izolacje cieplne i 
przeciwwilgociowe, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian, obrzeża 
betonowe, nawierzchnie z kamyczków. 

Koszty wykonania przyłącza i opłaty przyłączeniowej obciążają wykonawcę. 
Powierzchnia zabudowy – 725 m² 
Kubatura budynku – 6.095 m³ 
 
Część Nr 3 : 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Sali  Wiejskiej w Świerczynie 
wraz z przebudową zasilania budynku w ciepło. 
Zakres robót obejmuje: 

 odłączenie i przeróbki istniejącego źródła ciepła dla budynku i wykonanie węzła 
ciepłowniczego zasilającego budynek Sali z kotłowni w budynku Zespołu Szkół w 
Świerczynie wraz z robotami towarzyszącymi, 



 

 

 wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o długości 152,25 m od 
kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Świerczynie do Sali wraz z robotami 
towarzyszącymi,  

 docieplenie stropu dachu od góry z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 
sucho – jedna warstwa 10cm, następna warstwa gr. 12cm 

 podesty komunikacyjne nad salą na poddaszu, 

 izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej, 

 wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszkolone  

 docieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką i elewacja: styropian 14cm, 
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej 
masy tynkarskiej, ściany płaskie i powierzchnie poziome, ościeża o szer. 15 cm), 
malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, licowanie płytkami klinkierowymi o 
wymiarach 25x12 cm – parapety zewnętrzne,  

 odkopanie fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi, izolacje cieplne i 
przeciwwilgociowe, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian, obrzeża 
betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej. 

Powierzchnia zabudowy – 422,40 m² 
Kubatura budynku – 2.894,00 m³ 

 

 
 


