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Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn
świetlicy wiejskiej w Studniskach
wyposażenie” 
 
 
W związku z wpłynięciem zapytań
 
Pytania do części I meble kuchenne:
  
Pytanie nr 1: Grubość płyty? 16 mm ,18 mm
Odpowiedź: Grubość płyty 18 mm
 
Pytanie 2: Kolor korpusu? Biały, szary ,czy w kolorze frontów?
Odpowiedź: Korpus w kolorze frontów, czyli w kolorze biel/wenge.
 
Pytanie nr 3: Czym oklejane krawę
Odpowiedź: Kraw ędzie widoczne oklejone obrze
frontów. 
 
Pytanie nr 4: Uchwyty: rozstaw, kolor, tworzywo, czy metal?
Odpowiedź: Metalowe uchwyty o rozstawie otworów 128 mm.
 
Pytanie nr 5: Zawiasy dowolne, czy puszkowe? Je
Odpowiedź: Zawiasy puszkowe o 
 
Pytanie nr 6: Korpusy szafek dolnych na nó
sztywnym cokole? 
Odpowiedź: Korpusy dolne na nó
cokołem wyposażonym w uszczelk
 
Pytanie nr 7: Szafki górne na zawieszkach zwykłych czy regulowanych?
Odpowiedź: Szafki górne na zawieszkach regulowanych, z mo
 
Pytanie nr 8: Mocowanie szafek górnych na hakach czy listwach?
Odpowiedź: Mocowanie szafek górnych na listwach.
 
Pytanie nr 9: Z opisu, po wyliczeniu metrów bie
innego przewidziane czy błąd w opisie?
Odpowiedź: Wystąpił błąd w opisie Zamawiaj
Szafka wisząca (2 półki) koloru dą
Front 30 (1 szt.). Wymiary: szeroko
 
 

URZĄD GMINY SULIKÓW

     Sulików, dnia 29.08.2012r.
      

Wykonawcy,
     którzy pobrali SIWZ

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn
wietlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i ś

ciem zapytań do w/w zadania udzielam odpowiedzi na nastę

ci I meble kuchenne: 

 płyty? 16 mm ,18 mm czy inna? 
 płyty 18 mm 

Pytanie 2: Kolor korpusu? Biały, szary ,czy w kolorze frontów? 
: Korpus w kolorze frontów, czyli w kolorze biel/wenge. 

Pytanie nr 3: Czym oklejane krawędzie: standotronem, pcv czy abs? Jaka grubość: 0,5m
dzie widoczne oklejone obrzeżem ABS lub PCV o  gruboś

Pytanie nr 4: Uchwyty: rozstaw, kolor, tworzywo, czy metal? 
: Metalowe uchwyty o rozstawie otworów 128 mm. 

e, czy puszkowe? Jeśli puszkowe to jaka średnica? 
: Zawiasy puszkowe o średnicy FI 35 mm. 

Pytanie nr 6: Korpusy szafek dolnych na nóżkach regulowanych chowanych za cokołem ,czy na

: Korpusy dolne na nóżkach 100 mm z możliwością regulacji +/
onym w uszczelkę zabezpieczającą przed  gromadzeniem brudu. 

Pytanie nr 7: Szafki górne na zawieszkach zwykłych czy regulowanych? 
: Szafki górne na zawieszkach regulowanych, z możliwością mocowania na szynie.

Pytanie nr 8: Mocowanie szafek górnych na hakach czy listwach? 
: Mocowanie szafek górnych na listwach. 

Pytanie nr 9: Z opisu, po wyliczeniu metrów bieżących brakuje 4 szt. szafek górnych ,,30”. Czy jest co
ąd w opisie? 
ąd w opisie Zamawiający rozszerza część I o: 

ca (2 półki) koloru dąb/wenge – w sumie 5 szt. 
Front 30 (1 szt.). Wymiary: szerokość 30 cm, wysokość 72 cm, głębokość 30 cm.

ĄD GMINY SULIKÓW  

Sulików, dnia 29.08.2012r. 

Wykonawcy, 
którzy pobrali SIWZ  

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: „ Adaptacja 
Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej - 

ępujące pytania: 

ść: 0,5mm, 1mm, 2mm? 
em ABS lub PCV o  grubości 2 mm, pod kolor 

 

chowanych za cokołem ,czy na  

 regulacji +/- 15 mm, zasłonięte 
 przed  gromadzeniem brudu.  

cowania na szynie. 

cych brakuje 4 szt. szafek górnych ,,30”. Czy jest coś 

ść 30 cm. 

 



Pytanie nr 10: Jeśli chodzi o wyspę dopuszcza się łączenie blatów czy ma być jednolity 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku blatów na wyspie, z tym, że Wykonawca 
powinien zamontować blat na wyspie w taki sposób, by nie było widać złączeń, używając do tego 
ozdobnej tasiemki. Dopuszcza się również montaż jednolitego blatu. 
 
Pytanie nr 11: Czy podana liczba blatów ma jakieś strategiczne znaczenie, czy ma być dopasowana do 
całości mebli? 
Odpowiedź: Dopuszcza się również dopasowanie przez Wykonawcę liczby blatów do długości 
mebli. 
 
Pytanie nr 12: Rodzaj szafki ,,40" z szufladami: jakiego typu szuflady: skrzynka z płyty prowadnice 
kulowe czy rolkowe? Czy szuflady typu metabox czy szuflady z cichym domykiem typu tandembox? 
Odpowiedź:  Szafka „40” z szufladami typu: skrzynka z płyty, prowadnice rolkowe, metabox 
 
Pytania do części II sprzęt AGD: 
  
Pytanie nr 1: Kolor sprzętu AGD biały czy inox?  
Odpowiedź: Każdy rodzaj sprzętu AGD w kolorze inox. 
 
Pytanie nr 2: Rodzaj zlewozmywaka: gładki czy mtx? 
Odpowiedź: Zlewozmywak gładki koloru chrom. 
 
Pytanie nr 3: Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie brakuje baterii do zlewozmywaka? 
Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono baterii do zlewozmywaka. 
Zamawiający rozszerza opis zlewu 1 – komorowego o baterię stojącą (z przełącznikiem na wodę 
zimna i ciepłą) z wylewką o długości 25 cm. 
 
Sprostowanie: 
W części V Szatnia w formularzu cenowym źle wskazano ilość ławko wieszaków w pozycji 1 i 2. Ilość 
powinna być taka sama jak w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) czyli łącznie 
powinno być: 
- Ławko wieszak do szatni jednostronny, szer. 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, 
listwa z wieszakami L= 2,30 m – 3 szt. 
- Ławko wieszak do szatni jednostronny, szer. 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, 
listwa z wieszakami L= 2,00 m – 3 szt. 
Oczywiste błędy rachunkowe w formularzu cenowym poprawiono. 
 
Zamieszono aktualny formularz cenowy do pobrania  

 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych 
Dariusz Mulko tel. +48 75 77 87 290  
Adres e-mail: ug2@sulikow.pl 

URZĄD GMINY SULIKÓW 
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie 
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922  

Adres e-mail: ug@sulikow.pl 
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl 

 
 


