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Znak: AE/ZP-27-13/19                                  Tarnów, 2019-03-13 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na wykonanie zadania pn. 
„Remont pokrycia dachu budynku Chirurgii”. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. W specyfikacji technicznej występują dwa opisy blachy płaskiej: 
     „ Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B- 10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — równą warstwą cynku 
(2 75g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.” 

     „Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm.” 

     Proszę podać jakiej blachy należy użyć do pokrycia dachowego. 
2. Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów maty strukturalnej pod blachę. 
3. Proszę o opisanie parametrów szyb w oknach, oraz o podanie kolorystyki okien. 
4. Przedmiar nie obejmuje demontażu ani ponownego montażu rur spustowych. Czy należy doliczyć zakup 

i montaż nowych rur spustowych, jeżeli tak to proszę podać obmiar i przekrój. 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż pokrycie dachu należy wykonać z paneli płaskich na rąbek stojący  wykonanych 
z blachy płaskiej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej (poliester), o grubości 0,5 mm. Obróbki należy 
wykonać z blachy obustronnie ocynkowanej, płaskiej, powlekanej, o grubości  0,5  do  0,55 mm.    
Ad.2 
Zamawiający informuje, iż mata strukturalna pod blachę winna mieć parametry: strukturalna warstwa 
rozdzielająca pod metalowe pokrycia dachów spadzistych – mata kubełkowa o wysokości 8 mm ze 
splatanych włókien o parametrach :  
- poziom tłumienia hałasu od deszczu, gradu 15 dB, 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd folii nośnej na poziomie około 0,02m. 
Ad.3 
Zamawiający informuje, iż okna PCV winny mieć parametry:  
- kolor biały, 
- szklenie 4/16/4  K=1,1 pakiet 24 mm, 
- profil 70 mm 5-cio komorowy. 
Ad.4 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienie nie obejmuje demontażu ani ponownego montażu rur 
spustowych (rury spustowe nie podlegają wymianie). 
 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  
- składanie ofert do dnia 27.03.2019r godz. 10:00  
- otwarcie ofert w dniu 27.03.2019r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 
III.9, V,  X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


