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Uczestnicy postępowania

Dot: przetargu nieograniczonego -  „Budowa przedsięwzięcia pn. „Bliżej sportu” budowa 
kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu- dokończenie.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst  jedn.  Dz.U z 2013r poz.  907, 984, 1047, 1473 oraz z  2014r poz.  423 z późniejszymi 
zmianami. )  udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1   

W  trakcie  oględzin   stwierdzono  szereg  spękań  posadzki  betonowej.  Czy  Zamawiający 
przewidział naprawę tego elementu oraz w jaki sposób oczekuje tej naprawy. Proszę o podanie 
technologii i przedmiaru do wyceny.

Odpowiedź

Posadzka objęta jest gwarancją udzieloną przez Podwykonawcę, więc Zamawiający w ramach 
zawartej  umowy wyegzekwuje wyeliminowanie powstałych rys  skurczowych betonu poprzez 
wypełnienie ich żywicami iniekcyjnymi.

Pytanie nr 2

W trakcie oględzin stwierdzono zawilgocenie ścian w części socjalnej wraz ze ścianą szczytową. 
Czy Zamawiający przewidział w jaki sposób należy tą ścianę osuszyć i w jaki sposób należy te 
ściany naprawić?

Odpowiedź 

Zawilgocenie ścian w części socjalnej spowodowane jest wodą opadową w związku z brakiem 
części  pokrycia  dachowego.  Przewiduje  się  naturalne  ustąpienie  zawilgocenia  po  ułożeniu 
pokrycia  dachu.  W przypadku  nie  osiągnięcia  pozytywnego  wyniku  Zamawiający  podejmie 
stosowne działania na etapie realizacji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający  przeprowadził pomiary równości posadzki i czy dysponuje takimi pomiarami. 
Ma to bezpośredni wpływ na koszt wykonania nawierzchni PU?
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Odpowiedź

Pomiary odchyłek posadzki przeprowadzone zostały losowo w kilkunastu miejscach przy użyciu 
łaty długości 3m. odchyłki nie przekraczały 5mm. 

Pytanie nr 4

W jaki sposób Zamawiający oczekuje naprawy konstrukcji drewnianej. W jaki sposób i jakimi 
preparatami ma się odbyć naprawa? Jedyna informacja to „naprawa 1 kpl.”.

Odpowiedź
Naprawa polega na dodatkowej impregnacji  dźwigarów drewnianych, które były narażone na 
długotrwałe działanie warunków atmosferycznych wskutek braku części pokrycia dachowego. 
Informacja w przedmiarze „naprawa 1 kpl” dotyczy 4.110,9 m2 konstrukcji drewnianej dachu. 
Dźwigary te zabezpieczone były przez producenta środkiem Hartzlai Decor bezbarwny. Należy 
zatem użyć równoważny środek do impregnacji  drewna ochronno-dekoracyjny na zewnątrz o 
zwiększonej trwałości, zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi oraz biologicznymi, 
nie  wchodzący  w  reakcję  z  dotychczasową  powłoką  oraz  nie  powodujący  żadnych  plam 
i odbarwień na powierzchni drewna.
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