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Dwikozy, dnia 9 września 2020 r. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE WYKONAWCY  

Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

Dotyczy zadania: „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” w 

ramach projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”. 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

Zgodnie ze STWiOR-1 - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w punkcie 1.5 "Wymagania 

ogólne" jest zapis o usunięciu z terenu budowy zdemontowanych elementów budowlanych 

oraz o przyjęciu w/w odpadów przez wyznaczone składowisko odpadów wraz z uiszczeniem 

opłat za utylizację.  

W zakresie robót rozbiórkowych zachodzi konieczność :  

- wyburzenie ścianek między prysznicami  

- skucie w wyznaczonych pomieszczeniach płytek ściennych i posadzkowych  

- rozebranie istniejących płyt warstwowych dachowych nad salą gimnastyczną  

- rozebranie pokrycia dachu z papy oraz demontaż izolacji z wełny mineralnej nad częścią 

szatniowo-sportową  

- rozebranie obrzeży oraz chodnika z płyt lub kostki betonowej.  

Proszę o podanie ilości niezbędnych do wyceny na zdemontowane materiały i przeznaczone 

do utylizacji a w szczególności: papy, wełny mineralnej oraz płyt warstwowych dachowych.  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ilości będące przedmiotem pytania zostały wskazane w SIWZ w załączniku nr 9 Przedmiary 

w folderze Architektura folder Przedmiar. 

Ilości wskazane w przedmiarze: 

1) wyburzenie ścianek między prysznicami - POMIESZCZENIE ZS.0.09 (dzielone na 2 

pomieszczenia) - rozebranie ścianek pełnych 13,5 m2; 
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2) skucie w wyznaczonych pomieszczeniach płytek ściennych i posadzkowych: 

POMIESZCZENIE ZS.0.6 posadzka 6,53 m2, ściana 11,16 m2, POMIESZCZENIE 

ZS.0.08 posadzka 6,39 m2, ściana 11 m2, POMIESZCZENIE ZS.0.09 (dzielone na 2 

pomieszczenia) - posadzka 22,30 m2, ściana 31,24 m2; 

3) rozebranie istniejących płyt warstwowych dachowych nad salą gimnastyczną: REMONT 

DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ Demontaż pokrycia z płyt warstwowych 

397,50 m2 (poz. 140 przedmiaru); 

4) rozebranie pokrycia dachu z papy oraz demontaż izolacji z wełny mineralnej nad częścią 

szatniowo-sportową: REMONT DACHU NAD CZĘŚCIĄ SZATNIOWO – SPORTOWĄ 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy 273,56 m2 (poz. 148 przedmiaru); 

5) rozebranie obrzeży oraz chodnika z płyt lub kostki betonowej: NAWIERZCHNIE 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej – 40 

mb, Rozebranie z kostki, płyt chodnikowych – 20,5 m2 (poz. 160 i 161 przedmiaru). 

 

 

 


