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 Gmina Turośl                                                                                       Turośl, dnia 09.12.2020 

roku  

 ul. Jana Pawła II 49  

 18-525 Turośl  

ZPK.271.19.2020  

 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dotyczy: „ Budowa świetlicy wiejskiej w Kruszy”. 

  

Działając na zasadzie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 ze zm.) udzielam wyjaśnień do treści SIWZ w 

odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 08.12.2020 roku :  

 

Pytanie Nr 1. Projekt architektoniczny zakłada wykonanie okładziny z materiałów 

imitujących drewno lub z drewna impregnowanego partii ścian szczytowych, przedmiar nie 

zawiera pozycji wykonania powyższego.  

Czy wykonawca w wycenie ma uwzględnić wykonanie ww okładzin? 

Ad. 1. Tak 

 

Pytanie Nr 2. Projekt architektoniczny zakłada wykonanie ocieplenia fragmentu ściany 

zewnętrznej na całej wysokości od okna 01 w pomieszczeniu nr 3 do okna 03 w 

pomieszczeniu nr 6 wełną mineralną gr. 20 cm, przedmiar nie zawiera pozycji ociepleni 

wełną mineralną. 

Czy wykonawca w wycenie ma uwzględnić wykonanie ocieplenia ww fragmentu ściany 

wełną mineralną? 

Ad. 2. Tak 

 

Pytanie Nr 3. Opis wyposażenia świetlicy zakłada zakup stolików świetlicowych oraz 

krzeseł. 

- Czy wykonawca do wyceny ma przyjąć ilość stolików i krzeseł przedstawionych na rysunku 

rzutu parteru? 

Odp. Nie.  

W załączeniu pełny opis wyposażenia świetlicy i zaplecza kuchennego. 

 

- Czy w wycenie wykonawca ma uwzględnić zakup regałów przedstawionych na rysunku na 

rzutu parteru? 

 Odp. Nie. 

 

Pytanie Nr 4. Zakres przedmiotu przetargu nie uwzględnia wykonania robót elektrycznych. 

Czy wykonawca w wycenie ma uwzględnić dostawę i montaż grzejników elektrycznych oraz 

wentylatorów wykazanych w przedmiarach robót? 

Ad.4. Tak. 

Zgodnie z przedmiarem robót sanitarnych. 

 

Pytanie Nr 5. Projekt instalacji sanitarnych zakłada wykonanie studni kopalnej z pompą 

głębinową, przedmiar robót nie zawiera pozycji wykonania studni. 

 Czy wykonawca w wycenie ma uwzględnić wykonanie ww studni, jeśli nie proszę o 

wskazanie w zakresie robót do wykonania miejsca połączenia instalacji z ww studnią. 

Ad.5. Nie. 
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Studnia jest wykopana( odwiert), należy wykonać przyłączenie od wskazanego miejsca 

lokalizacji studni. 

Pytanie Nr 6. Projekt budowlany zagospodarowania terenu zakłada pielęgnację trawników w 

okresie jednego roku po odbiorze. 

 Czy wykonawca w wycenie ma uwzględnić koszt robót wyszczególnionych w projekcie 

składających się na pielęgnację trawników  w okresie jednego roku po odbiorze? 

Ad.6. Nie 

 

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się wiążące przy składaniu ofert i ich 

ocenie.  

 

 
Uwaga: 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert w/w przetargu nieograniczonego z dnia 11.12.2020r. do dnia 15.12.2020 r. do 

godz. 10:00.  
 

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Turośl ul. Jana Pawła 

II 49 18- 525 Turośl ( sala konferencyjna). 

 

 

 

 

                                                            Wójt Gminy 

                                                                /-/ mgr Niedbała Piotr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


