
GMINA MANOWO 
 

Manowo, dnia  14 lutego 2013 r. 
 
IG.271.1.3.2011 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku 
technicznego przy stadionie w Manowie”. 

 
Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
I. 
1. Proszę o wyjaśnienie poz. 6 przedmiaru (fundamenty z bloczków na zaprawie 
cementowej). W opisie technicznym projektu budowlanego napisano: ściany fundamentowe 
monolityczne gr. 18 cm betonu C16/20 (B20), zbrojenie wg rysunków szczegółowych. Proszę 
o wyjaśnienie tej pozycji i podanie prawidłowych nakładów 
 
Fundamenty należy wykonać zgodnie z projektem i opisem technicznym (branża 
konstrukcyjna) 
 
2. Proszę o wyjaśnienie poz. 34 i 35 przedmiaru. Brak nakładów na wykonanie wylewki 
 
Podłogi na gruncie oraz posadzki należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i projektem 
budowlanym (rys. 4,  branża architektoniczna) 
 
3. Brak nakładów na wykonanie ołacenia połaci dachu piętra, przyjęto przykręcenie blachy 
bezpośrednio do płyty OSB. Taka technologia jest niezgodna z technologią montażu zalecaną 
przez producentów pokryć dachowych. 
 
Budowany budynek jest budynkiem technicznym – pokrycia dachowe należy wykonać 
zgodnie z opisem technicznym i projektem budowlanym (rys. 4, oznaczenia ART.1 i SD, 
branża architektoniczna) 
 
4. Proszę o podanie w jakiej technologii ma być wykonana elewacja. 
 
Elewacja ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym – klinkier relief czerwony 
 
5. Czy brodziki w szatni i pomieszczeniach sędziów mają być z kabinami? Jeżeli tak, to z 
jakiego materiału – szkła hartowanego czy tworzywa sztucznego? 
 
Brodziki mają być z kabinami z tworzywa sztucznego 
 
Na stronie www.bip.manowo.pl w zakładce dotyczącej powyższego postępowania 

przetargowego, zamieszczone zostały dodatkowe, wymagane dokumenty: 
- zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 
- projekt na wykonanie instalacji elektrycznej 
 
II.  
Ponadto wyjaśniam: 

http://www.bip.manowo.pl/


1. Projekt budowlany branża elektryczna – w zakresie niniejszego postępowania 
przetargowego jest wykonanie instalacji elektrycznej jedynie wewnątrz budynku. 
2. Zgodnie z zapisami SIWZ, dla ustalenia zakresu robót decydującym jest projekt 
budowlany. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy. 
 
III. 
Dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
1. W punkcie 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” wykreśla się 
dotychczasową treść w brzmieniu: 
„1. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40. 
Z adnotacją: 

Oferta na „Budowę budynku technicznego przy stadionie w Manowie”  

Nie otwierać przed dniem  18 lutego 2013 r., godz. 10.15 
Termin składania ofert upływa 18 lutego 2013 r., godz. 10.00 

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 
2. Miejsce, termin i tryb otwarcia oraz oceny ofert 

1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18 lutego 2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, w 
Sali konferencyjnej.” 

 
I w to miejsce wpisuje nową treść o następującym brzmieniu: 
„1. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40. 

Z adnotacją: 
Oferta na „Budowę budynku technicznego przy stadionie w Manowie”  

Nie otwierać przed dniem  21 lutego 2013 r., godz. 10.15 
Termin składania ofert upływa 21 lutego 2013 r., godz. 10.00 

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 
2. Miejsce, termin i tryb otwarcia oraz oceny ofert 

1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21 lutego 2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, 

w Sali konferencyjnej.” 
 

Zamawiający dokona stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczając 
informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej zamawiającego. 
 
Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

WÓJT GMINY MANOWO 
(-) Roman Kłosowski 


