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IFE.341-18/10 

 
 

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 podanie parametrów technicznych kurtyny powietrznej”. 

Odp.  

Kurtyna powietrzna – FRICO - typ AD 103, wydajność grzewcza 3 kW, max przepływ powietrza 

400 m3/h lub inna kurtyna o takich samych parametrach. 

Pytanie 2)  

cyt. „Proszę o podanie rodzaju kabla ziemnego na WLZ”. 

Odp.  

Należy przyjąć następujący rodzaj kabla: YKY  5x6 mm
2
. 

Pytanie 3)  

cyt. „Czy rozdzielnia bezpiecznikowa ma mieć miejsce na licznik?”. 

Odp.  

NIE. 

Pytanie 4)  

cyt. „Ilu amperowy ma być wyłącznik główny?”. 

Odp.  

Wyłącznik główny ma mieć 100 A. 

Pytanie 5)  

cyt. „Czy wyłącznik główny ma posiadać cewkę wybijakową i przycisk p.poż.? ” 

Odp.  

TAK. 

Pytanie 6)  

cyt. „Proszę o przedstawienie dokładniejszych wymagań dotyczących płytek podłogowych oraz 

ściennych. Czy Zamawiający posiada wyobrażony wzór, kolor bądź producenta?”. 

Odp. 

Płytki podłogowe muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej – jak w przedmiarze i muszą być antypoślizgowe. Kolor uzgodniony będzie w trakcie 

realizacji umowy. 



Pytanie 7)  

cyt. „Proszę o podanie klasy betonu używanego do budowy fundamentów, gdyż zgodna  

z dokumentacją wydaje się zbyt niska”. 

Odp.  

Należy użyć betonu B-15, zgodnie z przyjętym w projekcie. 

Pytanie 8)  

cyt. „Proszę o wyszczególnienie grubości styropianów użytych podczas realizacji wraz z podaniem 

miejsc ułożenia, gdyż z dokumentacji nie wynika jednoznacznie, gdzie jaki styropian powinien być 

zastosowany”. 

Odp.  

Grubość styropianu: ściany budynku 10 cm, wieńce 3-5 cm, ściany fundamentowe 5 cm x 1,0 m 

głębokości, dylatacja 1 cm. 

Pytanie 9)  

cyt. „Proszę o podanie informacji, czy w przedmiarze, w poz. 63 nie ma błędu w długości belek 

stalowych nad bramami?”. 

Odp.  

Tak, jest błąd. Powinno być 4 x 4,20 x 14,30 = 240,24 kg (a jest 114,40). 

Pytanie 10)  

cyt. „W przedmiarze robót istnieje wykonanie podkładu pod posadzki, jednakże nie ma wykonania 

samej posadzki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję”. 

Odp.  

Podkład pod posadzkę znajduje się pod poz. 69 przedmiaru robót, natomiast posadzka  

grub. 4 cm znajduje pod poz. 70 i 71  przedmiaru robót. 

 

 

 

              BURMISTRZ 
 
  /~/  Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

      Wyjaśnienie niniejsze zamieszcza się 
    na stronie internetowej Zamawiającego 


