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dotyczy  zamówienia  publicznego  na:  „Budowa  zadaszenia  lodowiska  oraz  zaplecza 
socjalno  –  biurowego  na  działkach  o  nr  geodezyjnym  61,  62  i  64/1  położonych  
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby  zamawiającego wpłynęła  prośba  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Z treści wyjaśnienia pkt.1 wynika, że w projekcie nastąpił błąd literowy. Poniżej  prezentujemy 
dane dowodzące,  że projekt  nie  spełnia  warunków specyfikacji  zamówienia.  Proszę  o  udzielenie 
wyjaśnienia na następujące pytania:
.1 Dla  jakich  wartości  obciążeń  charakterystycznych  śniegiem  była  obliczana

konstrukcja wyrażonych w kN/m2?
.2 Czy były uwzględnione współczynniki obliczeniowe dla obciążeń śniegowych?

.3 Jeśli  uwzględniono  współczynniki  obliczeniowe  dla  obciążeń  śniegowych  proszę  o
podanie wartości tych współczynników?

Uzasadnienie
Wartość charakterystyczna obciążeniem śniegiem dla strefy drugiej, w której znajduję się Gmina  
Swarzędz wynosi  0,9kN/m2, wartość ta w prosty sposób przekłada się  na ciężar  zalegającego 
śniegu  a  w  dalszej  kolejności  na  dopuszczalną  grubość  pokrywy  śnieżnej  na  połaci  dachu.  W 
Polskiej  normie  PN-80/B-02010 „Obciążenia  w obliczeniach statycznych,  obciążenie  śniegiem" w 
załączniku nr 2 tejże normy podany jest średni ciężar objętościowy śniegu i lodu.

Rodzaj śniegu i lodu Ciężar objętościowy [kN/m3] Grubość warstwy dla II strefy 
0,9kN/m2

Świeży 1,0 0,9m

Osiadły (kilka godzin lub dni po 
opadach)

2,0 0,45m

Stary( kilka tygodni lub miesięcy 
po opadach)

2,5-3,5 0,36m-0,26m

Mokry 4 0,23m

Zlodowaciały 6,0-7,0 0,15-0,13m

Lód(z zamarzniętej wody) 9,0 0,1m

Z powyższej tabelki wynika, że pokrywa świeżo spadłego śniegu wynosi 0,9m dla Gminy Swarzędz a 
w odpowiedzi na nasze zapytanie dostaliśmy informację, że w projekcie na stronie 10 podpunkt  
5.5.1 nastąpił błąd w pisowni i zamiast
Cytat: „śnieg
ze względu na charakter konstrukcji obiektu obciążenie śniegiem zredukowano do warstwy 
grubości:
■ 0,16m świeżo spadłego ( do kilku godzin),

■ 0,08m osiadłego suchego (do kilku dni) "
jest:

„ -śnieg
ze względu na charakter konstrukcji obiektu obciążenie śniegiem zredukowano do warstwy
grubości:
■ 0,5m świeżo spadłego (do kilku godzin) "
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Przyjęta aktualnie w dokumentacji wartość grubości pokrywy śnieżnej nie spełnia wymagań normy 
PN-80/B-02010  „Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych,  obciążenie  śniegiem"  co  może  być 
skutkiem katastrofy budowlanej.
Pragnę zwrócić uwagę, że na stronie nr 17 „Dokumentacji technicznej", zostały wyszczególnione 
normy będące podstawą do obliczeń statycznych. W wymienionej  liście nie ma podanej normy 
PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie śniegiem", na podstawie której 
przyjmuje się obciążenia śnieżne na terytorium Polski, a wymieniona jest norma:
Cytat:
,, PN-EN 13782 „ Obiekty tymczasowe. Namioty. Bezpieczeństwo.'' Powyższą normę stosuję
tylko się w zakresie obciążenia śniegiem. "
Autor „Dokumentacji technicznej" oświadcza na podstawie jakiej normy były przyjęte  obciążenia 
śniegiem, a mianowicie jak dla obiektów tymczasowych, czyli 0,2 kN/m2.
Udzielone wyjaśnienie stoi  w sprzeczności  z zapisami zawartymi w opublikowanej  dokumentacji 
projektowej. Proszę o jednoznaczną odpowiedź wyrażoną w jednostce stosowanej w normie - czyli w  
kN/m2.”

Odpowiedź nr 1
1. Wykonując  obliczenia  statyczne  projektowanej  hali  dokonano  analizy  pod  obciążeniem 

śniegowym 0,50 kN/m2.
2. Tak, współczynniki obliczeniowe dla obciążeń śniegowych były uwzględnione.
3. Wartości współczynników obliczeniowych dla obciążeń śniegowych: 

• współczynnik kształtu dachu μ1 = 0,8,
• współczynnik ekspozycji Ce = 1,
• współczynnik termiczny Ct = 1.

Zgodnie  z  definicją  zamieszczoną  w  Prawie  budowlanym  projektowana  hala  jest  obiektem 
tymczasowym przewidzianym do użytkowania  w czasie  krótszym, niż  trwałość  jego elementów 
konstrukcyjnych. Dla tego typu obiektów dopuszcza się stosowanie wytycznych zawartych w normie 
PN-EN  13782,  która  przewiduje  redukcję  obciążenia  śniegiem  do  0,2  kN/m2  z  jednoczesnym 
nałożeniem na użytkownika wymogu zapobiegania jego gromadzeniu się na połaci. Konstruktor nie 
ma obowiązku stosować się do przywoływanej normy PN-80/B-02010 bowiem używanie norm nie 
ma charakteru obligatoryjnego.
Zgodnie  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  odnośnie  zwiększenia  nośności  pod  obciążeniem 
śniegowym,  zastosowana  w  dokumentacji  technicznej  –  załączniku  do  SIWZ  podstawowa 
konstrukcja ramy nośnej hali pozwoliła na podwyższenie obciążenia śniegiem do nieprzekraczalnej 
wartości 0,50 kN/m2. Pragniemy nadmienić, że dotyczy to wyłącznie profili i układu zestawczego 
(konstrukcyjnego) ramy projektowanej z elementów zastosowanych w dokumentacji projektowej. 
Przyjęte założenia i wykonane obliczenia statyczne i wytrzymałościowe przestają obowiązywać dla 
jakiejkolwiek innej konstrukcji lekkiej hali namiotowej. Zmiana elementów konstrukcji nakłada na 
oferenta  obowiązek  przeprowadzenie  własnych,  niezależnych  analiz  statycznych  bez  gwarancji 
spełnienia wyżej postawionego warunku w zakresie obciążenia śniegiem.
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