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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.3.2.2014  Gnojnik dnia: 2015-04-13 

 
 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ – nr 2 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-10 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 sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły 

w Biesiadkach – Etap II  

Stan surowy z pokryciem dachowym   
 

 

Zapytanie do przedmiarów robót: W pozycjach 9.2; 9.3; 9.4;9.5; 9.6 są błędy w przedmiarze  

w "zapleczu". Proszę o podanie poprawnych wartości obmiarowych. Ponadto w poz. 2.7 

podano kotwy wklejane fi 12, a w Projekcie budowlanym są fi 16. Opisano jako kotwy firmy 

Koelner. Wskazano producenta niezgodnie z ustawą. W ogłoszeniu brak Specyfikacji 

Technicznych - niezgodnie z ustawą.  Proszę o ustosunkowanie się pisemne na stronie 

internetowej do niniejszego e-maila. 

 

PYTANIE 1: W pozycjach 9.2; 9.3; 9.4;9.5; 9.6 są błędy w przedmiarze  w "zapleczu". 

Proszę o podanie poprawnych wartości obmiarowych. 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedziach na zapytanie do siwz 

nr 1 oraz w zmianie do siwz nr 1 z dnia 10.04.2015 r. 

 

PYTANIE 2: Ponadto w poz. 2.7 podano kotwy wklejane fi 12, a w Projekcie budowlanym 

są fi 16. Opisano jako kotwy firmy Koelner. Wskazano producenta niezgodnie z ustawą. 
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ODPOWIEDŹ 2: Do wyceny należy przyjąć kotwy fi 16.  Ponadto zgodnie z zapisami  

pkt. 3.1 siwz oraz z art. 29 ust. 3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 

 

PYTANIE 3: W ogłoszeniu brak Specyfikacji Technicznych - niezgodnie z ustawą. 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedziach na zapytanie do siwz 

nr 1 z dnia 10.04.2015 r. 

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


