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Świętochłowice,  4 września 2013 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  remont  posadzki  w  kaplicy  Zespołu  Opieki  
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  przy  ul.  Chorzowskiej  34-38,  znak  sprawy:  
49/ZA/13 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907 j.t.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi 
na następujące pytania:

Pytanie 1.
„poz 6 przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty stalowe 
okrągłe żebrowane fi 8-14 mm – prosimy o określenie średnicy pręta oraz oczka siatki” 

Odpowiedź:pręty zbrojeniowe: stal A0, siatka z prętów φ10 o oczkach 25x25 

Pytanie 2.
„poz 7 przepona żelbetowa – prosimy o określenie klasy betonu”

Odpowiedź:beton B20 (wg projektu)

Pytanie 3.
„poz 9 izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe z płyt  styropianowych  poziome na wierzchu 
konstrukcji  na  sucho  –  jedna  warstwa  –  prosimy  o  określenie  grubości  styropianu  oraz 
gatunku”

Odpowiedź:styropian EPS 100, gr. 10cm

Pytanie 4.
„poz 12 posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 14x14 cm luzem na 
zaprawie  klejowej  w  pomieszczeniach  o  pow.  Ponad  8  m2 –  prosimy  o  informację  czy 
możliwa będzie zmiana płytek z zachowaniem istniejącej kolorystyki”

Odpowiedź:budynek jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dlatego
zmiany wymiarów płytek, producenta, będzie można uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i Inwestorem



Pytanie 5.
„poz 4 Proszę podać jaki materiał sypki ma być zastosowany i o jakiej grubości do zasypania 
przestrzeni pod posadzką”

Odpowiedź:do  zasypania  można  zastosować  piasek  lub  gruz  po  rozbiórce  istniejącej 
posadzki

Pytanie 6.
„poz 8 Proszę podać grubość papy podkładowej termozgrzewalnej”

Odpowiedź:papę podkładową termozgrzewalną zastosować zgodnie z jej dopuszczeniem do 
stosowania

Pytanie 7.
„poz 12 Proszę podać rodzaj płytek, z jakiej firmy, jaka barwa i ścieralność. Jaki rodzaj fugi i 
kolor”

Odpowiedź:płytki  ceramiczne  14  x  14  cm,  białe  i  czarne,  ułożone  karo,  fuga  czarna; 
zalecamy zapoznanie się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego
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