
Wąchock, dnia 28.10.2014 r. 

BGK.271.7.2014 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 346066 - 2014 w dniu 17 października 2014 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2 

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na 
wnioski złożone przez Wykonawców: 

Wniosek 1 
1. W obecnym zastawieniu brak dokumentacji elektrycznej. Proszę o uzupełnienie. 
2. Brak w kosztorysie wykonania i montażu Rozdzielni RK. 

Wyjaśnienie Zamawiającego 
Ad. 1 Zamawiający w dniu 22 października 2014 roku zamieścił na stronie internetowej BIP 

gmina.wachock.sisco.info jako uzupełnienie dokumentacji projektowej — instalacje 
elektryczne. 

Ad. 2 Proszę nie uwzględniać w wycenie rozdzielnicy RK. 

Wniosek 2 
Proszę o podanie wytycznych dotyczących systemu odciągu spalin z uwagi na znaczny 
rozrzut cen. 
1. Czy ma być to system: bębnowy, szynowy, mobilny? Itp. 
2. Czy odciąg spalin ma być wyposażony w automatyczne czy mechaniczne wpięcie. 
3. Jakie auta podłączone będą do projektowanego odciągu spalin. 

Wyjaśnienie Zamawiającego 
Ad. 1 i ad. 2 Zastosować 2 szt. wyciągów pojedynczych z konsolą podpiętą do konstrukcji 

dachu. Węże fi 150 mm dł. 5m-7m (o odporności termicznej min. 180 stopni C). Węże 
wpięte do przewodu wentylacyjnego, na wylocie wentylator dachowy o wydajności 
2500m3/h. Końcówki nie muszą się wypinać automatycznie (wymóg dla zawodowej 
straży pożarnej) — uszczegółowienie poz. 38 przedmiaru robót budowlanych. 

Ad. 3. Do projektowanego odciągu spalin podłączone będą samochody użytkowane przez 
OSP tj. Star 244 oraz bus do ratownictwa na 6-9 osób. 
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Wniosek 3 
1. „Zasilanie placu budowy w energie elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonać na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów". 
Czy na ten moment są do placu budowy doprowadzone media stałe (energia elektryczna i 
woda) po poprzednim Wykonawcy? 

Wyjaśnienie Zamawiającego 
Ad. 1 Na placu budowy istnieje przyłącze energetyczne do celów budowy, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zawarcia umowy z dostawcą. Zasilanie placu budowy w wodę 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu 
warunków z dostawcą. 

3 U J'a 

mgr .1"zrosław Samela 
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