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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.16.7.2012  Gnojnik dnia: 2012-10-19 

 
 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:  

Dotyczy: Przetargu na budowę sali gimnastycznej w Lewniowej  

 

Proszę o wyjaśnienie:  

1. Pozycja 1.2.7.7 brak ilości jednostek obmiaru – proszę o uzupełnienie. 

2. Element 2.4.1- stolarka – w przedmiarach ujęto 15 szt. skrzydeł drzwiowych i 13 szt. 

ościeżnic – proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  

3. Pozycja 3.2.2.9 brak ilości jednostek obmiaru – proszę o uzupełnienie. 

4. Element 6.1.3 – osprzęt – w przedmiarach ujęto 120 szt. puszek podtynkowych i 40 szt. 

odgałęźników podtynkowych, a tylko 40 szt. otworów pod osprzęt – proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności 

5. Załącznik nr 1 do przedmiaru –  

a) Proszę o opublikowanie projektu instalacji radiowęzłowej i monitoringu  

lub szczegółowego przedmiaru robót, podane w załączniku informacje nie wystarczają 

do wyceny instalacji. 

b) Brak ilości drabinek gimnastycznych – proszę o uzupełnienie. 

c) Brak ilości i wymiarów siatek ochronnych – proszę o uzupełnienie. 

d) Brak wymiarów piłkochwytów – proszę o uzupełnienie. 

e) Brak wymiarów kotary dzielącej salę – proszę o uzupełnienie. 

6.  Załącznik nr 2 – brak ilości ławek sztaniowych – proszę o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Pytanie 1: 

Udzielono odpowiedzi w zapytaniu do siwz nr 3.  

 

Pytanie 2: 

Należy wycenić 13 szt. ościeżnic i 13 szt. skrzydeł drzwiowych. 

 

Pytanie 3: 
Udzielono odpowiedzi w zapytaniu do siwz nr 3. 

 

Pytanie 4: 
Do wyceny należy przyjąć 180 szt. otworów pod osprzęt.. 

 

Pytanie 5: 

a) Wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Rozmieszczenie sprzętu nastąpi po 

uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie budowy.  

b) Ilość drabinek dostosować do długości dłuższej ściany Sali gimnastycznej. Wysokość 

nie niższe niż 250 cm. 

c) Wymiary siatek ochronnych należy wycenić na całej powierzchni ścian na których 

występują okna 

d) Wycenić na całej powierzchni krótszych ścian Sali gimnastycznej  

e) Należy wycenić kotarę tak, aby dzieliła salę na dwie równe części na całej wysokości. 

Długość kotary należy dobrać do szerokości Sali. 

 

Pytanie 6: 

Należy wycenić 10 sztuk ławek.  

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


