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WYKONAWCY 
 
 
 
 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do zamówienia 
 
 
 
Szanowni Państwo, 

W zawiązku z ogłoszeniem zamówienia pn. „ Budowa kontenerowych budynków 
socjalnych (mieszkalnych) zlokalizowanych na działce nr 2656/64 położonej w 
Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139”, informujemy że w dniu 02.02.2012r. do 
Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. 
 
Treść pytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 
 
PYTANIE NR 1 
 
W opisie technicznym projektu budowlanego dotyczącego układu ścian mowa jest cyt: „ 
ściany budynku wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubość 
80mm”. 
Ten sam projekt w pkt. 7 dotyczącym lokalizacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe mówi cyt. : „obiekt pełni funkcję mieszkalną i został zaliczony do kategorii ZL 
III”. 
Proszę o potwierdzenie że projektowane obiekty mieszkalne kwalifikują się do kategorii ZL 
III (§209.1. Budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe w 
rozumieniu §226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania dzieli się na: (…)3) ZL III 
- użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II. 4) ZL IV - mieszkalne.5) ZL 
V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.) oraz że projektowane 
ściany zewnętrzne ( odporność dla płyt z rdzeniem z poliuretanu: EI15,NRO) spełnią 
wymagania dla jednorodzinnych mieszkań socjalnych. 
 
AD.1 
 Lokalizacja budynku jest zgodna z warunkami bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno 
odległości od granic działki jak  i odległości  od sąsiednich budynków ( odległości podane w 
pkt. 3) z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe są zgodne z§271,§272,§273 warunków 
technicznych. Obiekt pełni funkcję mieszkalną i został zaliczony do kategorii ZL IV. ( W 
dokumentacji projektowej ZL III – błąd pisarski). 
 Zgodnie z warunkami Technicznymi §212 określającymi klasy odporności pożarowej 
budynków §213 klasy nie dotyczy budynków do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie 
mieszkalnych, jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. 
 Charakterystyka budynku: 
• budynek mieszkalny jednorodzinny; 
• budynek niski; 
• budynek niepodpiwniczony. 

 



Warunki ewakuacji: zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia 
prowadzące na zewnątrz budynku. 

Projektowane ściany zewnętrzne muszą spełniać wymagania dla jednorodzinnych 
mieszkań socjalnych.. 

 
PYTANIE NR 2 
 
Czy do oferty przetargowej należy dołączyć projekt budowlany kontenerów, skoro 
dokumentacja techniczna dołączona do przetargu zawiera projekt architektoniczno – 
budowlany kontenerowego budynku socjalnego firmy „Weldon” według którego należy 
zrealizować inwestycję. 
 
AD.2 
 Budynki należy wykonać zgodnie z wymaganiami uwzględnionymi w dokumentacji, 
nie koniecznie wg firmy „Weldon”.  
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
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