
Wierzchowo, dnia 03.11.2014r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : 
http://www.  bip.wierzchowo  .pl  

Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Nr 345476 - 2014 z dnia 17.10.2014r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :
1. Prosimy o potwierdzenie, że docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie do po-

ziomu ław fundamentowych wykonać ze styropianu ekstrudowanego wraz z poło-
żeniem izolacji pionowej z folii PE – brak w przedmiarze izolacji z folii PE oraz na
rysunkach detali.

Odp.
Ściany zewnętrzne przy gruncie wymagają ułożenia izolacji pionowej w postaci foli
przeciwwilgociowej  (foli  PE  od  poziomu  ław  fundamentowych  do  końca  pasa
cokołowego) i położenie termoizolacji w postaci styropianu ekstrudowanego:
a) W budynku niepodpiwniczonym na głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu
b) W budynku podpiwniczonym do poziomu ław fundamentowych.
Dane te są zawarte w pkt. 4.1.3  opisu technicznego branży architektury Projektu 
budowlanego.  
2. W dokumentacji projektowej napisane jest o odrębnym opracowaniu w zakresie

osuszania/odgrzybiania ścian (piwniczych oraz murów) w termomodernizowanych
obiektach. Prosimy o jego załączenie. Przykładowo z ekspertyzy technicznej Ze-
społu Szkół w Świerczynie wynika, iż należy osuszyć wszystkie zawilgocone piw-
nice. Prosimy o konkretne wytyczne do w/w prac oraz dodatkowo o licznych spę-
kaniach dla każdego z budynków osobno.

Odp.
Z uwagi na czas, jaki mija od momentu opracowania  projektu budowlanego  do  wy-
konania robót budowlanych (w tym   w zależności  również  od   pory roku)  podczas
realizacji prac należy przewidzieć wykonanie badań zawilgocenia muru.  W przypad-
ku wystąpienia zawilgocenia, którego nie można usunąć w sposób naturalny, na eta-
pie realizacji prac należy rozważyć inny sposób osuszania muru  po uzgodnieniu i In-
westorem i Inspektorem nadzoru i  z Projektantem.
3. W budynku szkoły podstawowej i gimnazjum są ściany już ocieplone i otynkowane

(dwie ściany szczytowe budynku 2 oraz jedna ściana szczytowa budynku 1 w do-
kumentacji projektowej mowa o malowaniu ścian – czy należy ująć w wycenie?

Odp.
Tak, w wycenie należy uwzględnić malowanie.

4. W budynku szkoły od strony północnej stołówki wg. projektu należy odkryć frag-
ment ściany w celu sprawdzenia czy pojawiły się spękania muru, jeżeli spękania

http://www.bip.wierzchowo.pl/


wystąpią należy zdemontować styropian i spiąć mury – prosimy o określenie czy w
związku z licznymi spękaniami na powierzchni pozostałych ścian oraz cokołu nale-
ży przyjąć całkowitą wymianę ocieplenia dla tej ściany?

Odp.
Spękania na ścianie w budynku w Świerczynie na ścianie zewnętrznej stołówki nie
są tak rozległe, aby była potrzeba demontażu styropianu. 

W załączeniu :
Zdjęcia ścian obiektu w Świerczynie.

Wójt Gminy Wierzchowo
Jan Szewczyk
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