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Do wszystkich Wykonawców 
 

 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
        na zadanie pn. „Budowa Remizy strażackiej w Grodźcu” 
 
 

 
WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ 
 

Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ), wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na w/w zadanie, w związku z następującymi pytaniami Wykonawców: 

Pytanie 1)  

cyt. „Proszę o udostępnienie zestawienia oraz opisu stolarki okiennej i drzwiowej”. 

Odp.  

Brak zestawienia. Należy przyjąć drzwi i okna typowe (standardowe). 

Pytanie 2)  

cyt. „Proszę o udostępnienie rysunków bram”. 

Odp.  

Brak rysunków. Należy przyjąć bramy segmentowe docieplane, otwierane ręcznie. 

Pytanie 3)  

cyt. „Proszę o udostępnienie rysunków instalacji elektrycznych oraz sanitarnych”. 

Odp.  

Rysunki instalacji elektrycznych i sanitarnych zostały zamieszczone na stronie 

WWW.niemodlin.pl w przetargu dot. niniejszego zamówienia w pliku o nazwie „Projekt remizy 

cz. II” za częścią opisową. 

Pytanie 4)  

cyt. „Proszę o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej”. 

Odp.  

Brak zestawienia. Należy wyliczyć samemu wg projektu. 

Pytanie 5)  

cyt. „Proszę o przedstawienie wymagań dotyczących wykładziny PCV”. 

Odp.  

Wykładziny mają posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia ich do stosowania  

w budownictwie. Wykładziny PCV ze spodnią warstwą ze spienionego PCV ze wzmocnieniem 

warstwą poliuretanu, w rolkach. Pożądane cechy wykładzin: 

- wysokość całkowita ok. 4 mm, 

- warstwa użytkowa ok. 1,5 mm, 

http://www.niemodlin.pl/


- klasyfikacja użytkowa użyteczności publicznej – klasa 33, 

- grupa ścieralności – grupa P, 

- odporność na kółka krzeseł – odporna (>2,5), 

- antypoślizgowość – R9 

Ostateczny wybór koloru wykładziny nastąpi w trakcie realizacji zamówienia. 

Pytanie 6)  

cyt. „Prosimy o sprecyzowanie danych technicznych dot. bram wjazdowych do garażu: 

- wg dokumentacji przewidziano bramy uchylne 3,50 x 3,70 m podnoszone mechanicznie – (czy 

powinny być z pilotem). Z uzyskanych informacji od producentów bram, na bramy uchylne o 

wymiarach powyżej 3,0 m nie otrzymuje się gwarancji. Proszę o odpowiedź, czy przewidzieć bramę 

segmentową.” 

Odp. 

Należy przewidzieć bramę segmentową docieplaną, otwieraną ręcznie. 

 

 

 

              BURMISTRZ 
 
  /~/  Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wyjaśnienie niniejsze zamieszcza się 
    na stronie internetowej Zamawiającego 
                  w dniu 3.12.2010r. 


