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sprawa RRG.271.41.2013                  Świlcza, dn. 19.12.2013 r. 
pismo:  301/R-RRG-ED/2013 

 
 

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

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)  
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 269761-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Planowany termin składania ofert: 30 grudnia 2013 r. do godz. 10:00. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza 
wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

W dniach 17 i 18 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytania z dnia 17.12.2013 r. 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić zawory grzejnikowe i głowice 
termostatyczne, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru – nie należy wyceniać, 
ponieważ były w zakresie I etapu; 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o sprecyzowanie zlewozmywaka z blachy nierdzewnej, jakie wymiary, czy 
Zamawiający ma również wycenić szafkę czy tylko sam zlewozmywak? – należy wycenić 
szafkę i zlewozmywak, wymiary zlewozmywaka 80x60 cm; 

Pytanie nr 3: 
Czy Wykonawca ma wycenić baterie dla umywalek i zlewozmywaków, jeśli tak prosimy  
o sprecyzowanie – nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu; 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o sprecyzowanie misek ustępowych, w przedmiarze są typu kompakt a w projekcie 
wiszące na stelażach President -  które należy przyjąć do wyceny? – należy wycenić 
zgodnie z projektem; 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o sprecyzowanie umywalek, czy należy wycenić umywalki z półpostumentami czy 
nablatowe? - należy wycenić umywalki na szafce; 

 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza płytki podłogowe oraz ścienne innych producentów oraz  
w innych wymiarach i kolorach? - producent płytek może być inny, ale wymiary i kolor 
jak w projekcie; 
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Pytania z dnia 18.12.2013 r. 

Pytanie nr 1: 
Instalacja centralnego ogrzewania – czy w pozycjach montaż grzejników należy doliczyć 
koszt montażu głowicy termostatycznej i zaworu powrotnego? – nie należy wyceniać, 
ponieważ były w zakresie I etapu; 

Pytanie nr 2: 
Instalacja gazowa – czy należy wycenić detektor gazu DK-1.N firmy Gazex – należy 
wycenić detektor gazu. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza dodatkowo rysunki wykonawcze: 

1) rys. 11 – przekrój A-A kolorystyka, 

2) rys. 12 - przekrój B-B kolorystyka, 

3) rys. 13 - przekrój C-C kolorystyka, 

4) rys. 15 – sufity parter, 

5) rys. 16 – posadzki parter, 

6) rys. 17 – posadzki piętro, 

7) rys. 18 – ściany WC męski, 

8) rys. 19 – ściany WC kobiet, 

9) rys. 20 – ściany WC niepełnosprawnych, 

10) rys. 21 – ściany zaplecze, 

11) rys. 22 – ściany hall i sala kolorystyka, 

12) rys. 22 – ściany hall i sala. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


