Boćki, dnia 2014-05-02
BGK.271. 4 .2014
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina
Boćki ”.
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) przekazuję poniżej treść
zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do
Zamawiającego w dniu 25 kwietnia 2014r. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie Nr 1. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych dot.
pozycji 37 przedmiaru ?
Odpowiedź: płyty styropianowe EPS100, współczynnik przenikania ciepła: min. 0,038 W / m
x K), warstwa izolacja gr. 10cm.
Pytanie Nr 2. Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt z wełny mineralnej
dot. pozycji 159 przedmiaru ?
Odpowiedź: płyty z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła min. 0,036 W / m
x K), warstwa izolacji gr. 2 x 5cm.
Pytanie Nr 3. Proszę o podanie szczegółowych informacji pompy cyrkulacyjnej (min.
parametry techniczne, moc) dot. poz. 124 przedmiaru ?
Odpowiedź: o parametrach techniczno – jakościowych nie gorszych jak: np. Grundfos typ
UPS 25 – 40, moc: Iµ(A) 0,13 / P(W) 30; Iµ(A) 0,20 / P(W) 45; Iµ(A) 0,26 / P(W) 60.
Pytanie Nr 4. Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat kotła stalowego wodnego
lub parowego (min. parametry techniczne) dot. poz. 127 przedmiaru, gdyż opis podany do
w/w pozycji jest mało konkretny ?
Odpowiedź: kocioł stalowy wodny typu EKOGROSZEK z podajnikiem, zasobnikiem i
sterownikiem, 2 funkcyjny, sprawność nominalna kotła min. 80%, wykonany ze stali
kotłowej o gr. min. 6mm, moc kotła 18 – 20kW.
Pytanie Nr 5. Zgodnie z ustawą Pzp, rozporządzeniem Prezesa RM z 26 października 2010r.
oraz wydanym przez UZP „Komentarzem do ustawy Prawo zamówień publicznych” pod
redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96, zwracamy się
z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie ?
Odpowiedź: Wartość szacunkowa netto zadania nie stanowi treści SIW – dlatego w zapytaniu
nie zostanie ujawniona. Powołany w pytaniu komentarz – nie stanowi wykładni
obowiązującego prawa, nawet jeśli jest opublikowany na stronie uzp. Aby uzyskać taką
informację, należy złożyć stosowny wniosek powołując się na ustawę o dostępie do
informacji publicznej lub wystosować wniosek o udostępnienie protokołu z postępowania.

