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 2 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
Proszę o podanie grubości blachy trapezowej (np. LT40) jako przykrycia konstrukcji stanowisk
handlowych
Odpowiedź:
Grudość blachy jaką naleŜy zastosować to 0,63 mm.
Pytanie 2
Proszę o określenie materiału do wykonania „warstw niezwiązanych 0-31,5” stanowiących konstrukcję
projektowanych ciągów pieszo-jezdnych. Zamawiający ma na myśli mieszankę kruszywa łamanego 031,5 czy pospółkę?
Odpowiedź:
Do wykonania naleŜy uŜyć mieszankę niezwiązaną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.
Pytanie 3
Wg. Opisu techn. pkt 3 projektu drogowego, jako wzmocnienie istniejącego podłoŜa gruntowego pod
projektowanymi nawierzchniami pieszo-jezdnymi projektuje się wykonanie stabilizacji cementem
C3/4.Czy Zamawiający ma pewność, Ŝe dla zalegającej z duŜym prawdopodobieństwem, w podłoŜu
rodzimym gliny w stanie twardoplastycznym wykonanie takiego wzmocnienia jest moŜliwe?
Odpowiedź:
Wzmocnienie istniejącego podłoŜa naleŜy wykonać z w-wy ulepszonego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4 - mieszanka dowieziona z wytwórni.
Pytanie 4
Wg. Opisu techn. pkt 6.2 projektu drogowego wykonać naleŜy 20-centymetrową warstwę podbudowy
stabilizowanej cementem C3/4. Jakiego materiału uŜyć naleŜy do wykonania warstwy – czy
Zamawiający ma na myśli pospółkę?
Odpowiedź:
Do wykonania warstwy podbudowy stabilizowanej cementem naleŜy uŜyć pospółki.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykonanie okładzin ścian sanitariatów w całości glazurą i czy w
tym przypadku będzie wymagał zastosowania płyt GKBI do wyrównania tynków?
Odpowiedź:
Z punktu widzenia przepisów, w pomieszczeniach sanitarnych, naleŜy wykonać taką okładzinę do wys.
min. 2,00m. Takie rozwiązanie przyjęto w projekcie. Z punktu widzenia estetycznego zamawiający
dopuszcza rozwiązanie, w którym ściana powyŜej glazury będzie wykończona pomalowaną płytą GKBI
w taki sposób, Ŝe jej płaszczyzna będzie się licować z płaszczyzną glazury.
Z powaŜaniem
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta
Sporządził: K.R.

