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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.1.2012  Gnojnik dnia: 2012-03-14 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-03-12 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: 

Kompleksowa odnowa wsi Uszew 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

… zwraca się o wyjaśnienie n/w tematów dotyczących przetargu na kompleksową odnowę 

wsi Uszew w przedmiarach robót: 

1. - dział 1 roboty przygotowawcze dlaczego przyjęto tylko 90 m chodnika? Brak robót 

pomiarowych wszystkich chodników i parkingów. 

2. - dział 2wykopy poz. 1 dlaczego ujęto 145m wykopów pod kanalizację deszczową  

co z resztą? 

3. - dział 3 umocnienie skarp poz. 2 ogrodzenie z siatki w ramach – tych ogrodzeń nie ma na 

rynku, proszę wskazać producenta? 

4. - dział 5 elementy kanalizacji deszczowej poz. 7 studzienki rewizyjne – brak pokryw 

żelbetowych i włazów żeliwnych 

5. - dział 6 poz. 3 korytowanie – krotność za dalszy transport ziemi ma być 0,1 czy 10  

i co oznacza oplata za składowanie? 

6. - dział 12 ścinanie i uzupełnianie poboczy poz. 1 plantowanie równiarką czy ma być tylko 

31,8 m
2
? 

7. - dział 13 znaki drogowe poz. 2 czy mają być same znaki drogowe bez słupków i czy tych 

znaków jest 7 cz7 17? 

Proszę o ustalenie wizji lokalnej i o powiadomienie o terminie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

1. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 

2. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 

3. Należy wycenić ogrodzenie stalowe panelowe długość przęsła do 3 m, ocynkowane  

i malowane proszkowo o wysokości 1,6 m, grubość prętów minimum 4,5 mm 

obejmuje dostawę i montaż kompletnego ogrodzenia. 

4. Należy wycenić całe komplety studzienek. 
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5. Na niniejsze pytanie została udzielona odpowiedź w zapytaniu nr 1 do siwz. 

6. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 

7. Na niniejsze pytanie została udzielona odpowiedź w zapytaniu nr 1 do siwz. 

 

 

 

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

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

     

     Z up. Wójta 

/-/Anna Rachwalik 


