
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów

dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
__________________________________________________________________________________________

Korfantów, 2012-09-26
Nr KFiR.271.1.2012

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań 
Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP I.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawców z dnia 19.09.2012 r. i 24.09.2012 r., dotyczące zamówienia 
publicznego  pn.:  „Modernizacja  sali  widowiskowej  MGOKSiR  w  Korfantowie  –  Centrum  Spotkań 
Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP I”:

1. W SIWZ w pkt. VIII jest określony termin zakończenia robót - 30-11-2012 r. ,  natomiast w 
SIWZ w pkt X w tabeli Lp. 8 w pkt 2 określony jest termin zakończenia 20-12-2012 r.
Proszę o odwrotną odpowiedź, który termin jest aktualny?

2. W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej proszę o podanie, których wymiarów sufitu 
podwieszanego z zastosowaniem płyt Focus ET(600x600x ?) czy 20mm czy 15mm grubość 
płyty  będziemy  się  trzymać.  Proszę  o  podanie  ile  elementów  poprzecznych  z  blachy 
kształtowej jest długości 1,2mb, a ile 0,6mb w puli 362 szt.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCEJ ODPOWIEDZI:

Ad. 1.
W Dziale  X  SIWZ,  w wierszu  8,  punkcie  2  tabeli  Zamawiający  omyłkowo  określił  błędny  termin 
realizacji  zamówienia.  Właściwy termin wykonania przedmiotowego zamówienia został  określony w 
Dziale VIII SIWZ.

Ad. 2
Zamawiający  w Dziale  IV  ust.  6  SIWZ określił  ilość  materiałów,  których  jest  w posiadaniu,  jakie 
Wykonawca wykorzysta podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
Nawiązując do zapisów w/w Zamawiający po sprawdzeniu zasobów jest w posiadaniu następującej 
ilości materiałów:
− płyty o wym. 60x60x2 cm – 655 szt.,
− dźwigary nośne z blachy kształtowej – 786 szt.,
− elementy poprzeczne z blachy kształtowej dł. 120cm – 1400 szt.,
− elementy poprzeczne z blachy kształtowej dł. 60cm – 1500 szt.,
− kształtowniki z blachy - kątowniki przyścienne dł. 3,05 m – 275 szt.
Pozostałą ilość elementów i materiału niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza 
Wykonawca  we  własnym  zakresie.  Materiały  przekazane  przez  Zamawiającego  nie  mogą  być 
ujmowane w wycenie oferty Wykonawcy.
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