
Numer referencyjny: IGP.11.271.31.202 I

GMINA SZYDŁÓW
28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 

NIP 866 16 08 398
(6)

Szydłów, dnia 07.07.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

,,Remont dachu XVI wiecznego budynku Skarbczyka, należącego do Zespołu Zamku
Królewskiego w Szydłowie"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:
W STWiOR w punkcie 2. Materiały jest podana szerokość gontu 70-350mm w p.5.Wykonanie robót
szerokość gontu nie powinna być większa niż 15-40 mm, w punkcie 6 kontrola jakości robót z pozycji
11/szerokość gontów minimalna szerokość wynosi 6cm. Proszę o sprecyzowanie jaka powinna być
szerokość gontu i jaka minimalna grubość.
Odpowiedź:
Szerokość gontu powinna być w przedziale 60 - 140 mm.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza gonty o długości od 200mm do 600mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza gonty o długości 200 do 400 mm.

Pytanie nr 3:
Proszę o dokładne sprecyzowanie jaki powinien być użyty gont: gont dranica, gont wiór, gont wpust?
Odpowiedź:
Powinien być użyty gont dranica

Pytanie nr 4:
W punkcie 6. Kontrola jakości robót Zamawiający określił iż wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzone zgodnie z wymogami Norm i Aprobat Technicznych.
Czy Zamawiający będzie honorować gonty zgodnie z Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez
Instytut Techniki Budowlanej ITB-KOT-2021/1791 wydanie 1 Gonty drewniane do wykonywania
pokryć dachowych systemu NATURALNE POKRYCIA DACHOWE I System NPD
Odpowiedź:
Nie ma wymogu posiadania Krajowej Oceny Technicznej

Pytanie nr 5:
W pozycji jakości, co oznacza w punkcie I O/wymiary Równoległość - dopuszczalna jest odchylenie
rzędu 2mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z 14 klasą dokładności

Pytanie nr 6:
Czy wymienione w punkcie 6. Kontrola jakości robót pozycje od 1 do 11 są zgodne z normą DIN
68119 która została wymieniona w przepisach związanych?
Odpowiedź:
Nie, norma nie obowiązuje

Pytanie nr 7:
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Czy gonty mają być jakościowo zgodne z punktem 6. czy normą DIN 68 I I 9 która nie obowiązuje w
Polsce?
Odpowiedź:
Nie, norma nie obowiązuje

Pytanie nr 8:
Chciałbym nadmienić iż norma DIN 68119 dopuszcza pokrycie gontem 2 warstwowe od 71° do 90 °,
a 3 warstwowe od 22 ° do 90 ° i w całości dotyczy gontu dranicy. Parametry, które Zamawiający
przedstawia w punkcie 6. Kontrola jakości robót są kopią wymagań jednego producenta gontów, który
opracował swoje wymagania jakościowe wychodzące poza zakres DIN i parametry te widnieją na
stronie tego producenta. Czy Zamawiający wskazuje na konkretnie jednego producenta, który wedle
mojej wiedzy nie posiada żadnych dokumentów dopuszczających gont do stosowania i obrotu w
Polsce zgodnie z przepisami i wymaganiami? Czy wymagania jakościowe mają być zgodne z tym co
ten konkretny producent wymyślił i ma na stronie, czy też zgodne z normą DIN 69 I I 9 na którą
Zamawiający się powołał lecz przedstawił parametry inne niż zawarte w normie (i to takiej normy,
która w Polsce nie obowiązuje) proszę o precyzyjne wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Wymagania jakościowe mają być zgodne z STWiOR

Pytanie nr 9:
Gonty łupane powinny być o grubości od I O mm do 18 mm, Czy Zamawiający dopuszcza gont
modrzewiowy łupany dranica 3-warstwowo o grubości około 9-1O mm i gont modrzewiowy łupany
wpust 2-warstwowy o grubości od I O mm?
Odpowiedź:
Gonty łupane o grubości I O - I 8 mm, dranica, 3 warstwowo, z certyfikatem pochodzenia FSC.

Pytanie nr 10:
Z dokumentacji projektowej i umowy wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza gontów z
zastosowaniem jednostkowo, czy po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający takie gonty dopuści
stosowane jednostkowo (jeżeli tak proszę podać przyczynę wskazującą na możliwość wprowadzenia
procedury jednostkowego stosowania)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza gonty jednostkowo ze względu na brak wymagań Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Pytanie nr 11:
Z jakimi dokumentami zostanie dopuszczony gont modrzewiowy łupany do stosowania na obiekcie -
proszę wskazać konkretnie ponieważ od tego zależy wycena gontu potrzebna do skalkulowania oferty
cenowej do Zamówienia?
Odpowiedź:
Gont dopuszczony zostanie na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający nie przewiduje wymagań, co do dokumentu dołączonego do w/w wniosku.

Pytanie nr 12:
Na podstawie, jakich dokumentów Zamawiający będzie sprawdzać poziom i jakość gontów?
Odpowiedź:
Na podstawie zapisów powyższej odpowiedzi, zapisów Projektu Budowlanego oraz STWiORB.
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