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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na roboty budowlane pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji 

przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 038-059789 

 

Zamawiający – Gmina Jelcz-Laskowice, z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-

Laskowice, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą 

Pzp, niniejszym przekazuje treść zapytań treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) wraz z wyjaśnieniami. 

PYTANIE NR 1 

Czy w ramach przedmiotowego zadania jest do wykonania docelowe, pełne ogrodzenie działki, na 

której ma powstać Centrum Sportu i Rekreacji? Jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentacji wraz z 

opisem, gdyż w PZT ogrodzenie pokazane jest wyłącznie od strony kościoła i nie jest opisane w 

specyfikacji technicznej.  

ODPOWIEDŹ NR 1: 

Ogrodzenie zaprojektowano tylko od strony plebanii (wymiana) jako systemowe, ażurowe wys. 1,8 

stal ocynkowana, malowana proszkowo, moduł 2 m, kolor szary. 

Należy również uwzględnić ogrodzenie czerpni tzn. 

- ogrodzenie panelowe stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 

- wysokość 1,80 m, 

- panele ogrodzeniowe z drutu poziomo min. 5 mm co 200 mm i pionowo min 5 mm co 50, 

- rozstaw słupków max. 250 cm, 

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane z kompletem obejm z furtką dwuskrzydłową szer. 0,80m. 

PYTANIE NR 2 

Prosimy o informacje czy w wycenie należy uwzględnić osłonę śmietnika wymienioną w legendzie 

PZT. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku. 

ODPOWIEDŹ NR 2: 

Tak.  

Osłona śmietnika na 4 kontenery o wym. 3,36x4,26m wysokość 2,28m. 

Wielkość oczek panela: 50x200mm 



Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

Drzwi dwuskrzydłowe przystosowane do montażu zamka cylindrycznego.  

PYTANIE NR 3 

Prosimy o informację czy wycena powinna uwzględnić oznakowanie ewakuacyjne i ppoż. budynku 

wraz z wyposażeniem pożarowym. Jeżeli tak prosimy o przesłanie zestawienie wyposażenia ppoż. 

oraz planu ewakuacji z obiektu. 

ODPOWIEDŹ NR 3: 

Wycena winna uwzględniać oznakowanie ewakuacyjne i ppoż. budynku wraz z wyposażeniem 

pożarowy. Oznakowanie ewakuacyjne oraz wyposażenie należy sporządzić zgodnie z pkt. 13 

„Zabezpieczenie ppoż . budynku” opisu technicznego Projektu Budowlanego. Wymagania te 

również zostały przedstawione w pkt. 11 „Zabezpieczenie ppoż. budynku” opisu technicznego 

Projektu Wykonawczego – Część Architektura. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące i stanowią jej integralną część. 

 


