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RRI.271.08.2012 

 

Zainteresowani oferenci 

 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 6 dotyczące 

prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa targowiska 

miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, udziela 

następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź: 

 Ad.1. Konstrukcja stołów wg rys. AR-W-240 (załącznik) oraz pozycji 93 przedmiaru. 

W kalkulacji blaty stołów – drewniane powleczone blachą stalową ocynkowaną (wymiary i 

ilości blatów wg załącznika na stronie internetowej .  

Ad.2. Separator PSK KOALA 40/4000, przepływ nominalny Q – nom (NS) 40 dm3/s, efekt 

oczyszczania < 5mg/dm3 substancji ropopochodnych. (prod.  Ecol –unicon lub równoważny). 

Ad. 3. Do wyceny (w konstrukcję wiat) należy przyjąć przepierzenia pod wiatami – zgodnie z 

rysunkami i opisem w dokumentacji technicznej.  

Ad.4. Wydzielenie boksów zwierzęcych ma być wykonane w konstrukcji stalowej 

ocynkowanej panelowej – wzmocnionej ramą z profili stalowych wraz z montażem furtek do 

kojcow. 

Ad.5. Schody (poz. 111 przedmiaru) oraz elementy związane z nimi tj. balustrady i barierki 

wyszczególnionym projekcie budowlanym wchodzą w zakres inwestycji i winny być 

skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

Ad.6. Na drogach wewnętrznych dojazdowych (kostka gr. 8cm.) należy wykonać podbudowy 

zgodnie z detalem przekrojowym na projekcie (POLBRUK gr. 8 cm., podsypka cementowo -

piaskowa 5 cm oraz podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm.) – ruch kołowy. Dla ruchu 

pieszego- POLBRUK 6 cm., podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm. 

Ad.7. W pozycji 174 przedmiaru należy skalkulować sanitariaty zewnętrzne przenośne typ 

TOI - TOI ( bez umywalek).  

Ad.8. Należy przewidzieć zakup i dowóz materiału w ilości 6212m3. Wykazana w 

przedmiarze wartość jest wartością uśrednioną z profili projektowych dokumentacji 

projektowej zagospodarowania terenu i nie jest ona rzeczywistą wartością w terenie. Oferent 



może dokonać samodzielnych szacunków na podstawie poziomnic i punktów 

wysokościowych mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu profili 

terenu oraz oględzin w terenie. 

Ad.9. Zamawiający uważa, że informacje udzielane w odpowiedziach na zapytania stanowią 

jedynie uszczegółowienie danych zawartych w dokumentacji technicznej stąd też nie 

zamierza przesuwać terminu składania ofert.  

 

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu 

składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński 

 

 




