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Nr sprawy: ZP 271.15.2013 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.  

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”. 

 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina 

Nowe Ostrowy przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 

30.12.2013 r.: 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie treści Działu II Przedmiot zamówienia: pkt 2  do zakres przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający żąda od wykonawcy wykonania na własny koszt tablic informacyjnych i tablic 

pamiątkowych. 

Czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie w/w tablic, proszę o podanie wymiarów tablic 

informacyjnych, wymiarów tablic pamiątkowych. 

Proszę o podanie treści tablic informacyjnych oraz treści tablic pamiątkowych. 

Pozyskanie informacji ma istotne znaczenie dla wyceny powyższego zamówienia. 

Pytanie 2: 
W przedmiarach robót przyjęto płyty granitowe na tarasach i balkonach grubości 2 cm. Lecz nie 

podano kolorystyki płyt granitowych – ma to istotne znaczenie dla ceny granitu dla równości wyceny 

przez pozostałych uczestników postępowania przetargowego . Zakresu tych prac nie ujęto w 

dokumentacji projektowej i S.T.W.I.O.R. 

Pytanie 3:  
Brak rysunku konstrukcyjnego stropu Teriwa 6.0 nad parterem uniemożliwia Wykonawcy prawidłową 

wycenę stropu. Zaistniała bowiem obawa czy są podciągi lub wzmocnienia pod usytuowanymi 

słupami drewnianymi konstrukcji dachu na stropie Teriwa. 

Pytanie 4: 

Załączona dokumentacja projektowa – rysunek konstrukcji więźby dachowej K-5 jest bez wymiarów 

długości elementów: murłaty, słupów, płatwi, krokwi koszowych, desek czołowych, uniemożliwia to 

Wykonawcy wycenę materiału niezbędnego do wykonania konstrukcji dachu. 

Przekazane materiały (nieobligatoryjne) w pozycjach od 72 do 93 nie odzwierciedlają wszystkich 

robót oraz pomijają montaż kontr łat na dachu, ponadto pozycja 83 (rynna PCV fi 125) połączona z 

pozycją 86 (rura spustowa średnicy 150) jak też rysunki od 104 do 304 nie obrazują połączenia rynny 

fi 125 z rurą spustową fi 150. Jaką należy uwzględnić rurę spustową? Czy Wykonawca może 

uwzględnić pominięte elementy orynnowania – denka, haki PCV, łączniki rynien, wylewki rur 

spustowych, łączniki rur spustowych, obejmy rur z dyblami. 

Pytanie 5: 

Załączony obmiar – place; parkingi nie obejmują dostawy materiału piasku w ilości około 252 m
3
 po 

wykonanym zagęszczeniu oraz kruszywa łamanego klińca transportem typu ciężkiego w ilości około 

400 m
3
 – czy Wykonawca może ująć wartość materiału wraz z transportem, który dwukrotnie 

przekracza wartość materiału. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Tablica informacyjna – szt. 1 o sugerowanych wymiarach minimalnych wys. 70 cm x szer. 90 cm             

o następującej treści:   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                                                       

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”                                                                                                                      

Operacja mająca na celu stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poprzez przebudowę budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne 

Centrum Kultury i Edukacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy 



w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”                                                                                                                           

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Ponadto, oprócz ww. treści,  tablica informacyjna ma zostać wykonana zgodnie z warunkami 

określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (wersja obowiązująca od dnia 20 lipca 2011 roku) 

Księga wizualizacji wraz z logotypami stosowanymi do materiałów informacyjnych 

współfinansowanych w ramach PROW do pobrania ze strony www.srgc.pl, zakładka: „Oś 4 Leader 

2009-2015”,  nast. zakładka: logotypy programu PROW. 

Wykonawca ma wykonać tablicę w własny koszt, a Zamawiający nie przewiduje refundacji 

poniesionych kosztów.  

 

2. Należy zastosować płytki granitowe w kolorze jasnoszarym (np.: ze złoża Strzegom) o 

wykończeniu groszkowanym lub płomieniowanym. 

 

3. W pkt 25a opisu inwentaryzacji podano brak izolacji pionowej i poziomej budynku 

W SIWZ  podano: Projektuje się cały zakres robót wykończeniowych oraz izolacji termicznych i 

przeciwwilgociowych. 

 

4. W części konstrukcyjnej  rys K2 " rzut stropu Teriva 6.0" pokazano układ stropów. W pkt 8 opisu 

konstrukcji dotyczącego stropów zaznaczono " wykonać zgodnie z wszelkimi zaleceniami 

producenta". 

Należy w wycenie ująć rurę spustową fi 110mm i elementy orynnowania  

Należy wycenić kontrłaty w ilości 358,61 m
2 

 

5. Piasek i tłuczeń należy uwzględnić z kosztami transportu. 

 

 

Wójt Gminy 

  /-/ Zdzisław Kostrzewa 

http://www.srgc.pl/

