
Nr zamówienia: IZP.271.4.2018 | Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem – etap I | 

 

 

    
 

St
ro

n
a 

1
 

Gródek nad Dunajcem dnia 10.05.2018r.   

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.4.2018 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Zagospodarowanie otoczenia 

Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem – etap I”  

 

I. Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela 
odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Pytanie 1: Z uwagi na rozbieżne zapisy w projekcie budowlanym prosimy o określenie z jakich 

rur należy wykonać kanalizację o padową. Czy mają być rury z polipropylenu PP lite, gładkie 
(SN10) czy też rury PP dwuścienne, karbowane (SN8 lub SN12)? 
Odpowiedź 1: Do wykonania kanalizacji opadowej stosować rury PP lite gładkościenne o 
sztywności obwodowej SN10. 
 

2. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego w km 0+030 – 0+102,19 z 
elementów żelbetowych oporowych tupu „L” czy ma być wykonany w technologii wylewania na 
„mokro”? 
Odpowiedź 2: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

3. Pytanie 3: Prosimy o podanie informacji i parametrów technicznych nawierzchni mineralnej 
siłowni zewnętrznej. Ponadto brak jest w przedmiarze pozycji robót dla montażu w/w 
nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie 
Odpowiedź 3: Zakres robót w zakresie nawierzchni mineralnej został określony w elemencie 1.5 
przedmiaru robót w pozycjach 1.5.1. do 1.5.6.  W pozycji nr 1.5.6 należy przyjąć żwir 2-8 mm.  
Nie należy wyceniać pozycji 1.5.7 (nawierzchnia z kostki brukowej) 
 

4. Pytanie 4: Prosimy o podanie informacji na temat wyposażenia siłowni zewnętrznej (typu, wzoru 
itp.)? 
Odpowiedź 4: Opis elementów małej architektury (w tym siłowni zewnętrznej) znajduje się w 
Tomie IV dok. Projektowej (str. 24 – 26 – karty katalogowe urządzeń – zamawiający dopuszcza 
urządzenia równoważne  - należy zachować wymiary urządzeń +/-5% oraz strefy 
bezpieczeństwa, a także rodzaj materiałów z jakich mają zostać wykonane).  
 

5. Pytanie 5: Z uwagi na rozbieżności w oznaczeniach oraz rzędnych studni na kanalizacji opadowej 
prosimy o określenie, który profil przynależy do którego odcinka kanalizacji? 

http://www.gminagrodek.pl/
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Odpowiedź 5: Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o skorygowane profile 
kanalizacji opadowej (zał. nr 1 do niniejszego pisma). Profil Wyl2 - Wd8.1 dotyczy północno-
wschodniej części opracowania (okolice parkingu), profil Wyl1 - S2 to odcinek stanowiący 
przedłużenie istniejącego przepustu w centralnej części opracowania, profil S1-S11 to odcinek 
wprowadzony do projektowanego przedłużenia przepustu, a odprowadza wody z południowo-
zachodniej części opracowania. 
 
 

II. Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 16.05.2018r.  

 do godz. 09.00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018r. o godz. 09.05 w siedzibie Zamawiającego: sala 

konferencyjna.  

 

 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

 

 

 


