Dziemiany, dnia 31.05.2013 r.
Numer sprawy: ZP 2/2013
Zamawiający:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, do Zamawiającego
wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniŜej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:
PYTANIE 1
Czy Zamawiający dołączy przedmiar robót w/w inwestycji?
ODPOWIEDŹ
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
PYTANIE 2
Proszę o dołączenie projektu świetlicy wiejskiej architektoniczno – konstrukcyjnego
uwzględniający szczegółowe informacje dotyczące parametrów: fundamentów, ścian zewnętrznych,
działowych, stropów nad przyziemiem i nad piętrem, dach (konstrukcja, pokrycie, rynny) schody
zewnętrzne, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczne, izolacje ścian fundamentowych,
izolacja posadzki, stolarka ślusarska okienna i drzwiowa (wymiary, materiał, kolor), malowanie
wewnętrzne i zewnętrzne, tynki (rodzaj, grubość, kolor), posadzki (z podziałem na poszczególne
pomieszczenia).
ODPOWIEDŹ
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
PYTANIE 3
Proszę o dołączenie projektu przyłączy sanitarnych i wewnętrznych instalacji sanitarnych z
uwzględnieniem: wyposaŜenia w poszczególnych pomieszczeniach (rodzaj, wymiary, kolor,
parametry).
ODPOWIEDŹ
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 4
Czy do wyceny naleŜy przyjąć zagospodarowanie zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania
działki nr 1025? Jeśli tak, to proszę o podanie zakresu prac, rodzaju i ilości roślinności (nasadzeń)
oraz wszelkich prac, które naleŜy wykonać.
ODPOWIEDŹ
Do wyceny naleŜy przyjąć wysiew trawy 1670 m 2 na uprzednio oczyszczonym i spulchnionym
gruncie.
PYTANIE 5
Czy do wyceny naleŜy przyjąć wykonanie miejsc postojowych? Jeśli tak, to proszę o podanie z
jakiego materiału (wymiary, kolor), ilość miejsc postojowych, projekt przekroju nawierzchni
utwardzonej.
ODPOWIEDŹ
Do wyceny naleŜy przyjąć utwardzenie terenu kostką drobno wymiarową 8 cm grubości koloru
szarego 810,3 m 2, z wydzieleniem miejsc postojowych kolorem czerwonym.
Warstwy utwardzenia: grunt rodzimy, 10 cm podsypki piaskowej, 15 cm kruszywa łamanego, 5 cm
podsypki cementowo-piaskowej, kostka 8 cm
PYTANIE 6
Czy do wyceny naleŜy przyjąć wykonanie tarasu wejściowego wg przekroju A5?
ODPOWIEDŹ
Na rysunku nr A5 pokazano lokalizację podestu wejściowego bez podania jego warstw. Podest
wejściowy wykonany będzie z kostki betonowej 8 cm. Zgodnie z pozostałym terenem
utwardzonym.
PYTANIE 7
Czy na terenie inwestycji naleŜy wykonać oświetlenie zewnętrzne? Jeśli tak, to proszę o podanie
ilość, rodzaj, parametry oraz lokalizację.
ODPOWIEDŹ
Projekt nie zakłada wykonania oświetlenia zewnętrznego
PYTANIE 8
Czy do wyceny naleŜy przyjąć wykonanie ogrodzenia, furtek, bramy wjazdowej? Jeśli tak, to proszę
o podanie parametrów, z jakiego materiału naleŜy wykonać oraz lokalizację.
ODPOWIEDŹ
Nie naleŜy kalkulować wykonania ogrodzenia.

PYTANIE 9
Czy do wyceny naleŜy przyjąć wykonanie pojemnika na odpady zgodnie z opisem technicznym?
Jeśli tak, to proszę o przedstawienie projektu (wymiary, z jakiego materiału).
ODPOWIEDŹ
Nie naleŜy kalkulować wykonania pojemnika na odpady.
PYTANIE 10
Proszę o podanie koloru blacho-dachówki.
ODPOWIEDŹ
Kolor blachodachówki w odcieniach ciemno szarych (grafitowych).
PYTANIE 11
Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz bramy
garaŜowej.
ODPOWIEDŹ
Kolor stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej - biała, poza bramą garaŜową - w kolorze
czerwonym.
PYTANIE 12
Proszę o zestawienie drzwi zewnętrznych (ilość, wymiar).
ODPOWIEDŹ
Zestawienie stolarki pokazano na rys. A 8, podane wymiary to wymiary w świetle ścian.
PYTANIE 13
Proszę o podanie właściwej ilości umywalek. Przedmiar podaje 4 szt., a rys. 3 s 6 szt.
ODPOWIEDŹ
Urządzenia sanitarne przyjąć jak w projekcie budowlanym.
PYTANIE 14
Proszę o podanie właściwej ilości brodzików. Przedmiar podaje 0 szt., a rys. 3 s 2 szt. Jeśli do
wyceny naleŜy przyjąć montaŜ brodzików proszę o podanie wymiarów i rodzaju materiału z jakiego
mają zostać wykonane.
ODPOWIEDŹ
Urządzenia sanitarne przyjąć jak w projekcie budowlanym.
PYTANIE 15

Proszę o podanie właściwej grubości kostki brukowej oraz koloru jaką naleŜy ułoŜyć na ciągi
komunikacyjne. Przedmiar podaje grubość 8 cm natomiast projekt 6 cm.
ODPOWIEDŹ
NaleŜy wycenić kostkę 8cm. grubości.
PYTANIE 16
Z jakiego materiału naleŜy wykonać posadzki w poszczególnych pomieszczeniach świetlicy?
ODPOWIEDŹ
Posadzki naleŜy wykonać z terakoty.

Leszek Pobłocki
/-/
Wójt Gminy
Otrzymują:
1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.

