Kętrzyn, dnia 16.07.2012 r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr ZI.271.31.2012
znak: ZI.271.31.2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.31.2012 w trybie przetargu nieograniczonego
„Przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Kętrzynie”.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja targowiska miejskiego w Kętrzynie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm. ), udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Czy gniazda 4x6 stoisk handlowych mają być z zabezpieczeniami czy bez. Proszę przesłać schemat.
Odpowiedź:
Gniazda stoisk handlowych wyposaŜyć w wyłącznik róŜnicowo-prądowy 40/0,03A; 6 zabezpieczeń typu
c/10A ;6 gniazd 10Az.
Pytanie 2
Proszę podać typy opraw w budynku sanitariatów.
Odpowiedź:
Oprawy w budynku sanitarnym typu plafoniera CL360 2*18W IP 54 - przeznaczone do pomieszczeń o
podwyŜszonej wilgotności.
Pytanie 3
Proszę wyjaśnić grubośc izolacji akustycznej w scianach działowych. Według opisu na rzutach ma ona
60cm, gdzie ściana ma grubość 10cm.
Odpowiedź:
Podana wartość to oczywista omyłka pisarska - grubość izolacji akustycznej w profilu aluminiowym
75mm powinna wynosić 60mm.
Pytanie 4
Ściany działowe grubości 16cm na rzutach wykonane są z cegły pełnej, zaś w opisie konstrukcją jest
szkielet stalowy
Odpowiedź:
Ściany działowe i konstrukcyjne oznaczone szrafem przypisanym do ścian murowanych są istniejące i
murowane z cegły.
Na rysunku przekroju A-13 błędnie opisano ścianę W2. Jest to ściana istniejąca murowana z cegły
grubości 16cm.
Zakłada się następującą kolejność warstw (licząc od pomieszczenia przedsionka wc):
- glazura do wys. 2,00m, powyŜej farba lateksowa do pomieszczeń wilgotnych (na podłoŜu z tapety z
wł.szklanego))
- płyta GKBI wodoodporna 1,2cm
- ściana murowana 12cm
- płyta GKBI 1,2cm
- tapeta z włókna szklanego
- farba lateksowa do pomieszczeń wilgotnych
Jako uzupełnienie w załączeniu zamienne rysunki A-11' i A-13'.
Z powaŜaniem
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta
Załączniki:
- jak w treści
Sporządził: K.R.

