
 
 

IN.271.5.2012.2       Sulików, 11.04.2012r. 

          Wykonawcy, 

   którzy pobrali SIWZ 

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w 

miejscowości Sulików II etap  -  Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc 

postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie. 

  

W związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ udzielam odpowiedzi na następujące 

pytania: 

Z uwagi na załączenie do SIWZ pojedynczych rysunków niekompletnych (tj. brak wymiarów   

fundamentów oraz marki betonów) uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania, co umożliwi 

wykonawcy prawidłowe sporządzenie wyceny robót objętych ryczałtem : 

1. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów punktowych betonowych do montażu 

ławek parkowych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.41 

przedmiaru) ?  

Odp. 0,20x0,40x0,60 x 2szt./ławkę – beton C16/20 
2. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu koszy na 

śmieci oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.42 przedmiaru) ? 

Odp. 0,25x0,25x0,50 – beton C16/20  
3. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu stojaków 

rowerowych – 6 stanowiskowych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty 

(dotyczy poz.43 przedmiaru) ? 

Odp. 0,20x0,40x0,50 x 2szt./ stojak – beton C16/20 
4. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu zegara 

ulicznego stylizowanego oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.44 

przedmiaru) ?  

Odp. Płyta 0,15x1,00x1,00  – beton C20/20 
5. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych czy płyty żelbetowej na 

istniejącej studni do montażu pompy do wody - stylizowanej typu staromiejskiego, oraz 

jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.45 przedmiaru) ?  

Odp. płyta nastudzienna - pełna Ø1600 
6. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu tablic 

informacyjnych stylizowanych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy 

poz.46 przedmiaru) ?  

Odp. 0,25x0,25x0,80 x 2szt./tablicę – beton C16/20 
7. Czy projektowane słupki ogrodzenia łańcuchowego typ U12b są montowane na 

fundamentach betonowych, jakie są wymiary fundamentów betonowych oraz jaka jest 

marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.47 przedmiaru) ? 

Nadmieniam iż producenci ww. urządzeń nie zajmują żadnego stanowiska odnośnie 

marki betonu oraz wymiarów fundamentu na którym ma być zamontowane dane 

urządzenie.  

Odp. 0,25x0,25x0,40 – beton C16/20 

 


