
Wierzchowo, dnia 23.10.2014r

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. JeżeIi wykonawca posiada ubezpieczenie OC od wymienionych w rozdziale 
XIV pkt. 4 zdarzeń, czy z chwilą wygrania przetargu będzie zobowiązany za-
wrzeć umowę ubezpieczeniową na zadanie ?

Odp.
Tak. Wykonawca posiada ubezpieczenie związane z prowadzona działalnością, a Za-
mawiający wymaga ubezpieczenia „tej budowy”, zatem będzie on zobowiązany do 
ubezpieczenia ”tej budowy” z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

2. Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych zadaszenia nad wejściem 
do bud. 1 i bud. 4  w Zespole Szkół w Świerczynie.

Odp.
Sposób wykonania opisany został w projekcie budowlanym w pkt. 3.1.4.

3. Rys. HR 7 i 8 ( Elewacja1 -1; Elewacja1 -1_ rysunek zamienny przewiduje 
montaż płyt HPL z Czy nadruk ma być zgodny z rysunkiem?

Odp.
Płyty HPL oklejane są przez producenta folią, którą po zakończeniu montażu należy 
oderwać.

4. Rys. B10 – „przekrój B1 rysunek zamienny”  zakłada dwie wersje wykonania 
robót w obrębie istniejącego stropu:
- wykonanie nowej płyty żelbetowej gr. 16 cm;
- pokrycie styropapą gr.2 5 cm jednocześnie zaznaczając, że jest to element 

poza zakresem opracowania.
Który wariant należy wybrać? Dotyczy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierz-
chowie.

Odp. 
Stropodach ocieplić – zgodnie z opisem na rysunku, styropianem EPS 100 grubości 
25 cm.

5. Roboty instalacyjne:
1) Proszę o podanie szczegółowego zestawienia elementów projektowanych ko-
minów;
2. Proszę o zamieszczenie schematów technologicznych poszczególnych kotłow-
ni.

Odp.
Rysunki i opisy w załączeniu.

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


Wójt Gminy Wierzchowo
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