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ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 08.03.2019r. 

Dotyczy postępowania na: „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 

podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii 

elektrycznej, gazu, wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych 

wewnętrznych, chodnikami, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową oraz 

drenażem na działkach nr ewid. 446/4, 448/3 w miejscowości Boguchwała, gmina 

Boguchwała przy ulicy Reja 5.” 

 

Pytanie nr 108 

Proszę o potwierdzenie, że zaprojektowane odwodnienie obiektu jest właściwe.   

 

Odpowiedź: 

Pracownia projektowa złożyła oświadczenie o zgodności dokumentacji projektowej, zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego. 

Pytanie nr 109 

Proszę o wyjaśnienie czy ze względu na występowanie na poziomie posadowienia pyłów w 

stanie plastycznym nie należy wykonać wymiany gruntu pod płytą denną jak w operacie 

geologicznym.  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 31. 

 

Pytanie nr 110 

Proszę o odpowiedź czy oprócz izolacji bitumicznej powłokowej należy wycenić dodatkowo 

izolację bezpowłokową typu „biała wanna”? Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie 

dodatkowej pozycji w przedmiarze:  

„Wykonanie izolacji bezpowłokowej typu biała wanna płyty i ścian fundamentowych” oraz 

dodanie pozycji w przedmiarze: 

„Wykonanie projektu technologicznego izolacji bezpowłokowej wraz z opracowaniem 

receptury betonu wodoszczelnego i projektu dozbrojeń przeciwskurczowych”  

Jeżeli nie to prosimy o informacje, że nie należy wyceniać żadnych elementów systemu białej 

wanny.  

 

Odpowiedź: 

Należy wycenić również  izolację typu „ biała wanna” wraz z wykonaniem projektu 

technologicznego w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 111 



Proszę o potwierdzenie jaką grubość płyty fundamentowej należy przyjąć? w/ pw konstrukcji 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 

Pytanie nr 112 

Proszę o informację czy w przypadku murowania ścian wypełniających pustaków 

silikatowych posiadających pionowy pióro-wpust istnieje konieczność wykonania spoiny 

pionowej?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z technologią producenta. 

 

Pytanie nr 113 

Proszę  o informację  czy kominy spalinowe muszą być wystawione ponad elementy 

wentylacji mechanicznej ? min 40 cm kanał spalinowy ponad wylotem wentylacji 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 114 

Proszę o potwierdzenie, że udostępniona dokumentacja jest kompletną dokumentacją do 

wykonania oferty i wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli tak to prosimy o „oświadczenie o 

kompletności dokumentacji”  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca projektu zgodnie z prawem budowlanym złożył oświadczenie o kompletności 

dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 115 

Zgodnie z odpowiedzią nr 33 z dnia 06.03.2019r. w zakresie robót elektrycznych nie znajduję 

się Instalacja telefoniczna, telewizyjna, instalacja sieci komputerowej, gniazd logicznych 

wraz z instalacją światłowodową i szafą GTT typu OS, montaż tablic TT w mieszkaniach 

lokatorskich . Prosimy o potwierdzenie , że powyższe instalacje należy wykonać wyłącznie w 

zakresie części wspólnej. 

Odpowiedź: 

Instalacja telefoniczna, telewizyjna, instalacja sieci komputerowej, gniazd logicznych wraz z 

instalacją światłowodową i szafą GTT typu OS, montaż tablic TT w częściach wspólnych i w 

mieszkaniach nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 


