
 

   

Niemodlin, 25 kwietnia  2012r. 
OK  351/2/2012 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
         zadanie pn. „Termomodernizacja dachu Ośrodka Kultury w Niemodlinie”. 
 
 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Ośrodek Kultury w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze 

zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie: 

Proponowane materiały takie jak wymienione w tej specyfikacji:  

Papa termozgrzewalna podkładowa.  
Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z włókna szklanego. gramatura min. 50 g/m2. Od strony 
wierzchniej pokrycie drobnoziarnistą posypką mineralną. Strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. Gr. papy ok. 3 mm  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  
 
Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z włókna szklanego. gramatura min. 50 g/m2. Od strony 

wierzchniej pokrycie gruboziarnistą posypką mineralną a wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy 

asfaltowej nie pokryty posypką.. Strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Gr. papy ok. 3,7 

mm. 

nie do końca są stosowne do wykonania tej roboty, o ile ma być zastosowana papa podkładowa do 

mocowania mechanicznego to musi być o gramaturze minimum 160 g/m2 a umieszczenie 

sformułowania ze min. 50 g/m2 daje możliwość zastosowania papy V60 która całkowicie się nie 

nadaje do mocowania mechanicznego i przy podmuchach silniejszego wiatru może zostać zerwana 

razem z całą połacią dachu, pozostawiając jedynie zamontowane łączniki. 

Papa wierzchniego krycia powinna być zastosowana o gramaturze min. 180 g/m2  jako że ma być 

zamontowana na ociepleniu z wełny mineralnej, a wełna mineralna, nawet ta twarda dachowa jest 

materiałem elastycznym i słaba papa będzie na niej pękała, a zwłaszcza w okresie zimowym gdyby 

trzeba odśnieżać dach. 

Również inne wymogi jakie są zawarte w tej specyfikacji nie do końca odpowiadają dzisiejszym 

standardom wykonywania pokryć dachowych. 

Dzisiaj nie stosuje się już obróbek blacharskich kominów i murków attyki, wykonuje się te roboty  

z papy elastycznej o gramaturze 250 g/m2 co jest znacznie trwalsze i szczelniejsze niż obróbka  

z blachy. 

Stosuje się jedynie listwę kominową którą to zamyka się górną krawędź papy, czy to na kominach czy 

też na wyższych murach attyki, ponieważ niższe mury pokrywa się w całości z wywinięciem na górę 

murka na którą to następnie montuje się nakrycie z blachy. 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje poprawienia specyfikacji technicznej w części ST/B-0.5 dotyczącej 
robót pokrywczych: należy zastosować papę podkładową o gramaturze min. 160g/m2 oraz 
papę wierzchnią o gramaturze min. 180g/m2. 
 
 

Podpis dyrektora 

                                                                                                                   /~/ 
Katarzyna Paszula-Gryf 

 
Dyrektor Ośrodka Kultury  

w Niemodlinie 
 

 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 25.04.2012r. 


