
Gmina Starcza
ul. Gminna 4

42-261 Starcza
tel.,/fax O34/ 314 Og 34

341/U2006 Starcza, dnia 13 .07 .2006r .

Wg rozdzielnika

Dotyczy post€powania o udzielenie zsm6wienia na budowg Srodowiskowej
hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy.

W zwi4zku z otrzymanymi zapy,tan\ami od wykonawc6w wyjasniam, ze:

Zapytarie: W projekcie zagospodarowania terenu zaznaczony jest projeklowany
plac manewrowy i chodnik, jednak w udostgpnionych przedmiarach oraz we
wzorze harmonogramu roboty te nie wystgpujq. Proszg o odpowied2 czy
elementy te r6wnieZ wchodzq w zakres realizacji budowy hali i je6li tak to
proszg o udostgpnienie przedmiar6w oraz dokumentacji z okre6leniem gruboSci
warstw i rodzaju nawierzchni.

OdpowiedZ: Chodnik oraz plac manewrowy nie wchodzq w zakres zam6wienia.

Zapytarie: W dokumentacji technicznej jako zewngtrzne pokrycie hali
zastosowano blachg trapezowqT 18172 gr.0,55 mm. Z informacji uzyskanych od
producenta w)'nika, Ze blachy tej nie da sig *ygina6, a wigc zastosowa6 j ako
pokrycia lukowego. Prosimy w zwiqzku z q.rn o okreSlenie, jaka blacha ma byi
zastosowara.

OdpowiedZ: Z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Biura Projekt6w
w Plocku bEd4cego autorem projektu budlmku Srodowiskowej hali sportowej
zastosowana blachaT18l72 gr. 0,55 daje sig wyginai na walcach prosfych,
jednak mo2e powstad eiekt , ,groszkowanej " powierzchni. Blachq, kt6ra daje
sig wyginai na walcach profilowanych i nie dajqc4 efektu ,,groszkowania" jest
blacha min.T 40 gr. 0,63 mm. Wobec powy2szego na pokrycie hali rnlei
zastosowai blachQ T40 o grubosci 0,63 mm.

Zapytane: Czy harmonogram rzeczowo - terminowo frnansowy musi by6
opracowany rur wzorze zalqcznka dol4czonego do specyhkacji, czy mo2e on
miei dowolny podzial i uklad zgodny z opisem pkt. 6) z Zatqcznika nr 2 do
SIWZ.

OdpowiedZ: Harmonogram rzeczowo -terminowo - finansowy naleZy
opracowa6 na wzorze zalqczonl'rn do SIWZ.



Zapytanie: Prosimy o sprecyzowanie, jaki rodzaj blachy trapezowej powlekanej
naleZy uwzglgdni6 w niZej wymienionych pozycjach przedmiar6w:
W przedmiarze ,, Sala Starcza"

- w poz. 100 - pokrycie blachq powlekanq trapezowql lT ,732 nQ
- wpoz. 101 - pokrycie blachq powlekanq trapezowq496,252 m2

w przedmiarze ,,Konstrukcja Sali"
- w poz. 2 - lekka obudowa dach6w z blachy ialdowanej 735,56m2
- w poz. 3 - lekka obudowa dach6w z blachy faldowanej 68,08 m2
- w poz. 9 - lekka obudowa dach6w z blachy faldowej 824,38m2

Prosimy takZe o podanie producenta blachy trapezowej akustycznej (wg naszego
rozeznania brak w kraju producenta takiej blachy).

OdpowiedZ: Zgodnie z projektem budowlanym Srodowiskowej hali sportowej
oraz zmian4 blachy pokrycia zewnQtrznego T 18172 gr. 0,55 mm na blachg T 40
gr. 0,63 mm:

- w poz. 100 przedmiaru ,,Sala Starcza" nalezli zastosowa6 blachg
trapezow4 powlekanq T40 gr. 0,63 mm,

- - w poz. l0l przedmiaru ,,Sala Starcza" naleZy zastosowa6 blachg
trapezow4 powlekanqT40 gr. 0,63mm,

- w poz. 2 przedmiaru,, Konstrukcja Sali" nalei zastosowad blachg
akustycznq MPB 85/325 gr.0,75 mm, perforacj atypuP l5o/o,

- w poz. 3 przedmiaru ,, Konstrukcja Sali" nalezy zastosowad blachg
trapezow4 powlekanqTR40/ I 83 gr. 0,75 mm,

- w poz.9 przedmiaru ,, Konstrukcja Sali" naleZy zastosowa6 blachg
trapezow4 powlekanq T40 gr. 0,63mm.

Z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Biura Projekt6w w Plocku blacha
tmpezowa akustyczna jest produkowana w Polsce na zam6wienie.
Zapltanie: Prosimy o sprecyzowanie twardoSci oraz grubo5ci welny mineralnej
w nDej podanych poz. przedmiar6w:

- w przedmlarze Sala Starcza poz. 93 ,96,97
- w przedmiarze Konstrukcja Sali poz. 5,7

OdpowiedZ: Zgodnie z projektem budowlanym Srodowiskowej hali sportowej:
- w poz. 93,96 przedmiaru ,,Sala Starcza" nale4r zastosowai ptlty

z welny mineralnej g". 20cm.
- w poz. 97 przedmiaru ,,Sala Starcza" nale2y zastosowai p\ty z welny

mineralnej o gruboSci l4 cm.
- w poz. 5 przedmiaru ,,Konstrukcja Sali" naleZy zastosowad plyty z welny

mineralnej o grubo5ci 8 cm,
- w poz. 7 przedmiaru ,, Konstrukcja Sali" naleZy zastosowai pfty

z wehry mineralnej o gmbo6ci l6mm.



W projekcie budowlanym Srodowiskowej hali sportowej na izolacjE:

- cieplnq dachu przewidziano welng mineralnq o gqsto6ci ok. 35 kg/m3,
przewodnoSci cieplnej A< 9,949 1ry7.* oraz nasiQkliwo6ci < 3olo,

- cieplnq dachu sali sportowej przewidziano wehrg mineralnq o gQsto6ci 35
kg/m3, wspoiczynniku K=0,30Wm2K oraz {ci5liwofci przy nacisku 4 Pa
ok. 6oh.
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