
 

 

 

 

 

Niemodlin, 10 lutego  2012r. 
IFE.271.2.2012 

 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

         zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach” 

 

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. 753 ze zmianami), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

Pyt. 1 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu robót wg zapisu z przedmiaru robót dla „Przesunięcia 
dwóch słupów S1 oraz zastrzałów Z1 w części klatki schodowej”. 
Prosimy o uzupełnienie DT o przedmiotowy rysunek, gdyż brakuje go udostępnionej dokumentacji 
technicznej. 
Odp. 
Projektowana klatka schodowa na poddasze koliduje z istniejącą konstrukcją dachu (aktualnie 
słupy i zastrzał są w miejscu projektowanych schodów). Przesunięcie należy wykonać wg rys. 
3k (konstrukcja). Należy obliczyć wg kalkulacji własnej. 
Pyt. 2 
Prosimy o uzupełnienie DT o zestawienie stolarki okiennej. 
Odp. 
Zestawienie stolarki okiennej: 
Parter: 
Okna elewacja boczna 1 – 150/150  3 szt. EI 30, kolor biały 
Okna elewacja frontowa – 100/200  3 szt. PCV, kolor biały 
Okna elewacja boczna 2 – 100/200  2 szt. EI 30, kolor biały 
Poddasze – 210/150  1 szt. PCV, kolor biały. 
Pyt. 3 
Prosimy o dokładny wykaz powierzchni podłóg do wykonania dla:  
- paneli/deski/parkiet, 
-posadzki z „gresu”, 
gdyż załączona dokumentacja techniczna przedstawia cały budynek o łącznej powierzchni 354,757 m

2
 

jako powierzchni użytkowej – projektowanej a przedmiar robót przedstawia tylko 140,07 m
2 

posadzki  
z gresu? Prosimy o wyjaśnienie? 
Odp. 
We wszystkich pomieszczeniach należy ułożyć gres – powierzchnia 274,22 m

2
. 



 

Pyt. 4 
Prosimy o uzupełnienie DT o rysunek dla sceny drewnianej i schodów. 
Odp. 
Konstrukcja schodów i sceny ma być drewniana (belki drewniane, słupki, podwaliny belki 
górne 10x15 w układzie co 60 cm). Deskowanie 40 mm. 
Pyt. 5 
Czy scena drewniana ma być pomalowana oraz czym wykończona? 
Odp. 
Scena ma mieć deski szlifowane, pomalowane na kolor ciemny brąz. 
Pyt. 6 
Prosimy o uzupełnienie DT o zestawienie stali zbrojeniowej. 
Odp. 
Zbrojenie należy wykonać wg rys. 1k (konstrukcja). 
Pyt. 7 
Z jakiego materiału ma być wykonana balustrada i pochwyt? Prosimy uzupełnić DT o rysunek 
balustrady. 
Odp. 
Balustrada ma być drewniano-stalowa. Deski w układzie poziomym 2,5x15 cm – 4 szt.  
Słupki z rur stalowych Ø 50 mm co 75 cm. 
Pyt. 8 
W opisie DT wykonanie połaci dachowej jest z ceramiki, zaś w STWiOR między innymi jest 
wymieniona blacha stalowa? Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Pokrycie należy wykonać z blacho-dachówki. 
Pyt. 9  
Czy schody składane na poddaszu mają mieć odporność ogniową? 
Odp. 
Tak. Odporność ogniowa EI 30. 
Pyt. 10 
Według opisu i przedmiaru robót rynny i rury spustowe należy wykonać z blach stalowej powlekanej  
a według STWiOR z blach cynkowej. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Rynny i rury spustowe wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie. 
Pyt. 11 
W związku ze źle przygotowaną dokumentacją techniczną i brakiem wyszczególnienia podstawowych 
robót z zakresem (obmiarami) do wykonania w SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1, 
prosimy o potwierdzenie, że udostępniony przedmiar robót do wyceny pokazuje w całości zakres robót 
będący przedmiotem zamówienia. 
Niniejsze pytanie dla przedmiotowego przetargu jest kluczowe bo według nas udostępniona 
dokumentacja techniczna nie przedstawia dokładnie zakresu robót do wyceny dla Wykonawcy. 
Odp. 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
Pkt III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera 
tylko ogólny zakres prac do wykonania i odsyła Wykonawców do właściwych dokumentów, 
opisujących i szczegółowo określających zakres i sposób wykonania robót.  
Udostępniony przedmiar robót pokazuje w całości zakres robót będący przedmiotem 
zamówienia. 
 

          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 10.02.2012r. 

 


