
GM-rryStZn&yIN
J9-JU+ LZerm ln

woj. podkarpackie
NlP 8]72]7539l REG0N ó9058]89ó

Czemin,dnia 20 15-02-06

Ucz€stnicv Drzet&rgu

Dotyczy : Budowa zbiornika wyrównawczego na Śtscji uzdrtnisnie wody w Trzcianie

DziaĘąc w oparciu o alt' 38 ust'2ustwy z dnia 29 stycmia 2004r. Prawo zamówień
publicznych tekstjedn. z20l0r' ft I13, poz.'7 59 ze an.) Gmina Czermin przekazuje treść zaplań
k1óre wpł}nęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia przed
upł}'wem terminu składania ofeń, wraz z udzielon}łn w}'jaśnieniem ;

ZAPYTAIIIA I ODPOWIEDZI
l ' Ilość zbiomików do wykonania - w projekcie są dwa zbiomiki po 300
m3, w prŻedmiarŻe robót budowlanych j est tylko jeden zbiomik. Ile ma
być wycenionych zbiorników?

Ad. 1 Zgodni€ z przedlriorem robót j€den zbiornik

2. Wa$twa ochronna z bętoN C20/25 g. 10 cm. wg Fojektu ten beton ma
być zbro.jony matą stalową z prętów średnicy 8 mm o oczkach l00xl00 mm' w
przedmiarze zna|a-złem sam beton w pozycji 43 przedmiaru' Nie znala-złem
maty sta|owęj . czy mata ma byó ujęta w wycenie?

Ad.2 zgodnie z prz€dmiarem robót. nie rłYceniać.

3. Podbudowy pł}ty fundainentow€j - w projekcie są dwa rózne zapisy. Na
stronie 63 projektu budowlanego pkt' 2'6 jest 30 cm podsypki żvirowej i
90 cm chudego betonu. Na shonie 80 pkl 4.1 jest 15 cm podslpki
żwirowej i 15 cm chudego betonu. w przedmiarŻejest po l5 cm podsypki i
chudego betonu. Tego się tfzymarny2

Ad.3 Zgodni€ z przedmilrem robót.

4' obudowa ścial zbiomika pł'tami wa$twowymi _ obawiam się że w],jdzie
to dość kanciasto. Pł}ły warstwowe są dośó szb/wne i dopasowanie ich do
fuku o promieniu ok' 5 m będzie hudne. czy można to zamienió na
1ekko-noĘ?

Ad. 4 zĄodnie z pfzedmialem robót. Doci€plenie ściłn płytami
warśtwo$Tmi z ralz€uieDr ze styropiaDu EPs 100 - 038 gr. 10 cm z



jedDoŚtronn}m pokryciem blrchł powlekrnł.

5. czy wewnęhzne powierzchnie mające kontakt z wodą nie muszą być
]łykończone jakąś powłoką?

Ad' 5 zgodlie z przedmiarem fobót' nie wycetriłó.

otr'ymują ;
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