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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Chróścinie – II etap”.   

 Na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia             

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 16.07.2020r.:  
Pytanie: 
„Dział VI – Wymiana podłogi sala gimnastyczna 
Poz.116. W przedmiarze przewidziano montaż podłogi systemowej wg następujących warstw, 
fola izolacyjna, podkładka poliuretanowa elastyczna gr. 6mm, ruszt drewniany podłużny          
z desek sosnowych klasa II i III impregnowanych suszonych do wilgotności 18% ułożony           
w Rozewie co 0,5 m, ruszt poprzeczny w technologii jw. Co 25 cm, folia izolacyjna wilgoć, 
podwójna warstwa z płyt wilgicioodpornych P% gr 10 mm układanych na przemian, 
nawierzchnia sportowa Taraflex M Ewoliutone gr. 7,5 mm z liniami boisk sportowych 
dodatkowo ułożona izolacja z styroduru gr 23 cm. 
Pytania: 
1. Jaki zastosować przekrój desek do wykonania rusztu drewnianego podłużnego                        
i poprzecznego?  
2. Podany rozstaw rusztu50 cm podłużny i 25 cm poprzeczny to roztaw osiowy desek rusztu 
czy pomiędzy krawędziami desek? 
3. Izolacja ze styroduru gr. 23 cm ma być ułożona pod rusztem czy na ruszcie a może 
pomiędzy deskami rusztu? 
4. Jak mocować ruszt do podkładu betonowego? 
5. Proszę u sprecyzowanie kolejności układania poszczególnych warstw podłogi. 
Brak informacji na ten temat w opisie technicznym do dokumentacji i przedmiarach oraz brak 
przekroju poprzecznego podłogi.” 
 
Odpowiedź: 
W  odpowiedzi  na  zapytanie  przestawiam układ  warstw  podłogi  w  sali  gimnastycznej; 
-folia  izolacyjna  stabilizująca  wilgoć gr 0,6mm 
-podkładka  elastyczna poliuretanowa gr 6 mm 
- ruszt  podłużny  z  desek  sosnowych klasa II, III o  wymiarach 19*95 mm impregnowany          
i  suszony do  wilgotności 18%  ułożony  w  rozstawie osiowym co 500mm 
- rusz poprzeczny  z  desek  sosnowych klasa II, III o  wymiarach 19*95 mm impregnowany  
i  suszony do  wilgotności 18%  ułożony  w  rozstawie osiowym co 250  mm 
- grubość  warstw  rusztu 23cm 
-izolacja  ze  styroduru  ułożona  pomiędzy  rusztem 
- poszczególne  warstwy  rusztu  łączone  za  pomocą  wkrętów  w  miejscu  skrzyżowań 



-podkładki  elastyczne  łączone  z  pierwszą  warstwą  rusztu  na  skrzyżowaniu  rusztu  za  
pomocą  wkrętów  od  strony  podkładek/ podkładki  mocujemy  do pierwszej  deski rusztu     
z  zachowaniem  rozstawu  a  następnie  odwracamy o 180 stopni/ 
 
Podaję  kolejność  technologiczną  układania  warstw; 
-folia 
-ruszt  z  podkładkami  elastycznymi 
-izolacja termiczna ze  styroduru gr. 23 cm  układana szczelnie  pomiędzy  deskami  rusztu 
-folia 
-podwójna warstwa płyt wilgociodpornych P5 gr. 10mm układanych na przemian 
-nawierzchnia sportowa gr. 7,5mm 
-malowanie  linii 
 
 Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści 
składanych ofert. 
          
         Zatwierdzam 
                 Barbara Dybczak 
        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 
 
 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 20.07.2020 r.  


