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           Tułowice, dn.   17.06.2016 r.  
 
IB.271.2.2016 

 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  realizację inwestycji  pn. 

„Budowa remizy Ochotniczej StraŜy  PoŜarnej  w Tułowicach przy ul. Dworcowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą  ”  
 
 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający  Gmina Tułowice   działając   zgodnie   z   art. 38 ust.   1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na w/w zadanie. 
     Uprzejmie  proszę  o  uwzględnienie  poniŜszych  wyjaśnień  co  do  prowadzonego 
postępowania  przetargowego.   
 

Pyt. nr 1. Wykonano rzut dachu na podstawie wrysowanych połaci dachowych w projekcie, natomiast 
nie zgadzają się kąty. Widać równieŜ na przekroju, Ŝe dach jest naczółkowy, a na połaci dachowej 
schodzi się normalnie do podstawy. Najlepiej poruszyć temat z projektantem jak powinno to wyglądać". 

Zamawiający  po przesłaniu zapytania do projektanta zamieszcza na stronie internetowej 
skorygowane przez projektanta rysunki konstrukcyjne dachu.  
 
 
Pyt. nr 2.  
Czy istnieje moŜliwość zamiany konstrukcji płotu na gotowy płot systemowy panelowy 
montowany do wbetonowanych słupków z gotowym prefabrykowanym cokołem ? 
  
Doświadczenia gminy wskazują, Ŝe ogrodzenia panelowe nie sprawdzają się na 
nieruchomościach gminnych. W wycenia naleŜy ująć dwa rodzaje ogrodzenia zgodnie z 
przedmiarem robót  – z płyt betonowych  oraz ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, 
słupki ocynkowane + podmurówka z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych.  
W wycenie równieŜ naleŜy uwzględnić wykonanie ocynkowanej bramy i furtki.  
 
 

Pyt. nr 3.  Zestawienie stolarki okiennej  zawiera błędną ilość okien.  

Potwierdzam ten fakt – w wykazie stolarki w przypadku okien 01 (okna o wym. 1,2 x 1.5) 
przyj ęto ilość sztuk na parterze – 4.  Powinno być 7.  

W poz. kosztorysowej naleŜy skorygować załączone przedmiary i przyjąć razem 8 szt. 
okien.  
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Uwaga: Do okien 01 – opisanych powyŜej – w wycenia naleŜy uwzględnić  rolety w kolorze 
szarym, obsługiwane ręcznie.   

Skorygować naleŜy równieŜ materiał głównych drzwi wejściowych (DZ1)  do części 
socjalnej remizy – mają to być drzwi z paneli aluminiowych, powlekanych, pełne płyty,  
jak na wykazie stolarki, a nie drewniane, wyposaŜone  min. w zamki.  

Pyt. nr 4.  Brak w kosztorysie wyprawy elewacyjnej (tynk mineralny) i  cokołu.  

W poprzednim wyjaśnieniu podano :  Poz.  62 przedmiaru  zawiera koszt  wyprawy elewacyjnej, 
natomiast w przedmiarze poz. 63,  zawiera wyprawę elewacyjną na cokół. 

W uzupełnieniu poprzedniego wyjaśnienia zwracam uwagę na ujęcie w ww. pozycjach kosztu 
wykonania warstwy elewacyjnej  w zakresie całego systemu docieplenie t.j. przyklejenie siatki, 
ułoŜenie warstwy kleju, gruntowanie + wykonanie warstwy elewacyjnej – baranka.   

W przypadku tynku Ŝywicznego – równieŜ wykonanie wszelkich niezbędnych prac, włącznie z  
gruntowaniem.  

 
 
 
 
 
 

Andrzej  Wesołowski  

Wójt Gminy Tułowice 

 

 

 

 

 

 

 


