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Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane, nazwa zadania:  

Budowa targowiska w Bratkowicach 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 87762-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej 
zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 

Planowany termin składnia ofert: 20 marca 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-
072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia:  

W dniu 15 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 

Treść pytania nr 1: 

W rozdziale 6 – ogrodzenie placu targowego w poz. 6.1.1., czy w pozycji tej powinniśmy przyjąć 100 
mb cokołu ogrodzeniowego prefabrykowanego, czy należy wykonać ogrodzenie bez cokołu poprzez 
zabetonowanie słupków w gruncie? 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie należy wycenić wraz z cokołem prefabrykowanym jako kalkulację indywidualną; 

 
Treść pytania nr 2: 

Czy przy wykonaniu konstrukcji nośnej stoisk powinniśmy przyjąć malowanie całości konstrukcji farbą 
antykorozyjną? Jeśli tak, to bardzo proszę o dodatkową pozycję w kosztorysie. 

Odpowiedź: 

Konstrukcję należy wycenić malowaną, w tym  raz antykorozyjnie. 

---------------------------------------- 

Treść pytania: 

Proszę o wyjaśnienie sposobu mocowania  do podłożą konstrukcji zadaszenia stoisk handlowych. Czy 
należy uwzględnić w wycenie np. stropy fundamentowe (w dokumentacji jak i w przedmiarach brak 
w/w informacji) 

Odpowiedź: 

Przewidywane było kotwienie do istniejącego podłoża betonowego z warstwą asfaltową. 

 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/

