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        Gliwice, dnia 11 październik 2021 r. 

Przekazane przez platformazakupowa.pl 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.46.2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
pn.: Roboty budowlane w podziale na 4 części 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
w Gliwicach, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 

Dotyczy: Część 2 – Remont części ogrodzenia zewnętrznego Komprachcice 
 
 
Pytanie 1 
Przewidziany panel z przetłoczeniami o grubości drutu fi6 nie jest dostępny u 
żadnego producenta, czy można zastosować identyczny panel o grubości drutu 
fi5 lub panel bez przetłoczeń ale o grubościach drutu 6/5/6 gdzie poziome druty 
są fi6(podwójnie) a pionowy drut jest fi5? 
Pytanie 2 
Czy słupek 60x40x3 wys.3000 (nie dostępny u producenta) można zastąpić 
słupkiem 60x40x2 wys. 3000? 
 
Odpowiedź 1, 2 
Zamawiający informuje, ze panele oraz słupki maja zostać zamontowane 
zgodnie ze Specyfikacja Techniczną (załącznik nr 4 do SWZ dla części 2). 
 
Pytanie 3 
Czy pręty wspawane w bramach grubość fi12 można zastąpić prętem fi 10 lub 
profilem zamkniętym 25x25 
Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, że nie można zastąpić prętów fi12, prętami fi 10 lub 
profilami. 
 
Pytanie 4 
Wysokość panela to 2m? 
Odpowiedź 4 
Zamawiający potwierdza, że wysokość panela to 2m. 
 
Pytanie 5 
Wszystkie elementy murowane na całej długości ogrodzenia mają być usunięte 
a powstałe po nich dziury zasypane ziemią? 
Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy murowane mają być usunięte 
a tern po ich usunięciu zniwelowany . 
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Pytanie 6 
Ogrodzenie ma być bez podmurówki na całej długości? 
Odpowiedź 6 
Zamawiający potwierdza, że ogrodzenie na całej długości ma być bez 
podmurówki. 
 
Pytanie 7 
Panele mocowane do słupków na obejmach i z zastosowaniem śrub zrywanych 
uniemożliwiających odkręcenie?  
Odpowiedź 7 
Zamawiający potwierdza, że panele mają zostać zamocowane do słupków na 
obejmach i z zastosowaniem śrub zrywanych uniemożliwiających odkręcenie. 
 
Pytanie 8 
W specyfikacji technicznej dla części drugiej postępowania punkt. 1.2. widnieje 
zapis: "wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i wykonania obmiaru robót 
przed złożeniem oferty ". 1. Proszę o odpowiedź, czy dokonanie wizji lokalnej jest 
obowiązkowe? W SWZ nie ma takiego warunku udziału w postępowaniu. 2. 
Proszę o odpowiedź czy podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego ma 
być załączony przez Zamawiającego przedmiar, czy też obmiar wykonany przez 
Wykonawcę w trakcie wizji lokalnej. 
Odpowiedź 8 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ nie ma obowiązku dokonania wizji 
lokalnej. W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 05.10.2021r. Zamawiający umożliwił 
wizję w dniu 07.10.2021r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy 
zgodnie z rozdziałem VI lit. A pkt 3 SWZ  zobowiązani są załączyć do oferty 
Kosztorys ofertowy uproszczony odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4 – 
podpisany, sporządzony na podstawie przedmiaru robót odpowiedniego dla 
danej części (załącznik nr 5 do SWZ). 
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