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Zamawiający – Gmina Głogówek informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące 

postępowania pn. Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie, na które 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: W przedmiarze oraz dokumentacji brak jest informacji pozwalających na wycenę 

skarpy.  

Odpowiedź:   Na tym etapie zamawiający rezygnuje z wykonania skarpy. 

 

Pytanie nr 2: W przedmiarze brak informacji o pochylni, czy jest do wykonania. 

Odpowiedź:   Na tym etapie zamawiający rezygnuje z wykonania pochylni. 

 

Pytanie nr 3: Odporność ogniowa: w dokumentacji wskazano wykonanie ścian w płycie 

warstwowej z rdzeniem styropianowym. Jednocześnie wskazano odporność 

ogniową ZL III D. To wyklucza zastosowanie wzmiankowanej płyty(posiada tylko 

NRO). Czy można zastosować płyty z rdzeniem poliuretanowym posiadające 

odporność na ogień 30 min. 

Odpowiedź:   Należy zastosować płyty z rdzeniem ze styroduru o odporności ogniowej EI-30, 

  

Pytanie nr 4: Przyłącza zewnętrzne: 

- czy są w zakresie przetargu (wod/kan, elektryczne). W przedmiarze brak info o 

przyłączu elektrycznym. W przedmiarze przyłącze wody wskazane jest w ilości 

2,44 m. śred 25mm a w projekcie planu zagospodarowania występuj PE32 wg. 

odrębnego opracowania (którego brak). Jeżeli są one w zakresie ofertowania 

prosimy o wyjaśnienie pozwalające na wycenę. 

 

Odpowiedź:   Przyłącze wody należy wykonać z PE25. Długość przyłącza L= 25m. Przyłącze 

elektryczne wykonane będzie w zakresie zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: Zbiornik na fekalia: w przedmiarze 4 m 3, w projekcie 7 m 3. Jaki ma być. 

Odpowiedź:   Należy przyjąć do wyceny zbiornik V =4,00 m³, 

 

Pytanie nr 6: Czy zjazd do drogi publicznej wchodzi w zakres ofertowania. W przedmiarze brak 

pozycji. 

Odpowiedź:   Do wyceny należy przyjąć utwardzenie oznaczone na planie zagospodarowania 

tylko w ilości 78,00m². Jako pozycję dodatkową należy wycenić zjazd z drogi 

publicznej na działkę. Zjazd  o wymiarach: szerokość 3,30 m, głębokość 1,50 m. 

Powierzchnia zjazdu 1,50x3,30 m. Warstwy podbudowy i nawierzchni licząc od 

góry zjazdu: kostka betonowa gr. 8 cm wraz z podsypką 3 cm, warstwa kruszywa 

gr. 25 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.  Ograniczenie wjazdu 

obrzeżami 8x30x100 cm. Dokładna lokalizacja wjazdu nastąpi z inwestorem w 

trakcie jego realizacji.  

 


