
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 
 
 
Dotyczy: Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowana 
w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego 
mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach 
na dom kultury”. 
 
 
Zapytanie 1 
Pozycja przedmiaru nr 139 obejmuje umeblowanie. 
PYTANIE –Jaki typ lub model wieszaka, regału na książki, gabloty naściennej 
jest przewidziany jako wyposażenie? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem w przedmiarze robót poz.139 
-wieszak stojący metalowy dla ok. 40okryć wierzchnich 
-regał na książki o wym. 800x370x1800mm, konstrukcja z rury fi 32mm, półki z 
płyty laminowanej gr. 18mm 
-gablota naścienna wewnętrzna z profili aluminiowych o wym. 120x90cm, 
otwierana do góry 
 
Zapytanie 2 
Pozycja przedmiaru od 286 – 297 dotyczy elewacji budynku. 
PYTANIE – Jakie występują grupy kolorów elewacji i w jakim procencie co do 
całej powierzchni tynków cienkowarstwowych? 
 
Odpowiedź: 
Dla całości elewacji poz. przedmiaru nr 295-296   należy pyz jąć II grupę 
cenową tynków akrylowych o fakturze nakrapianej (baranek). Kolorystyka 
będzie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego. 
 
Zapytanie 3 
Pozycja nr 301 dotyczy urządzeń zabawowych w ilości 1 kpl. 
PYTANIE- Jakich urządzeń i wyposażenia jakiego typu lub modelu ta pozycja 
dotyczy? 
 
Odpowiedź: 
W komplecie wyposażenia placu zabaw poz.301 należy przyjąć do wyceny 
następujące urządzenia placu zabaw: 

1. Huśtawka stalowa  w komplecie z krzesełkiem i deską (krzesełko o 
nośności do min. 35kg, deska do min. 70kg)  - szt.1 



2. Huśtawka ważka, zwykła wym. 3,00x0,50x0,80m – szt.2 
3. Zjeżdżalnia dla dzieci metalowa wym. (dł x szer x wys.) 2,50x1,80x0,60m 

– szt.1 
4. Zestaw wielofunkcyjny w tym: domek na palach, dwie wieże połączone 

pochyłym mostem, balustrady metalowe, zjeżdżalni ze stali 
kwasoodpornej, trap wejściowy – wym. (dł,szer,wys.) 4,20*3,30x2,50m 

5. Piaskownica z laminatu z przykryciem wym. (dł,szer,wys.) 
3,00x2,20x0,30m 
 

Wykonanie placu zabaw w w/w pozycji przedmiaru obejmuje również zdjęcie 
humusu, korytowanie gruntu, wykonanie podsypki z piaski gr.20cm z 
zagęszczeniem. Wykonanie nawierzchni z klińca kamiennego sortowanego o 
uziarnieniu 4-31,5mm z zagęszczeniem gr. 10cm 
 
Zapytanie 4 
Pozycja od 340-341 dotyczy sadzenia drzew liściastych i iglastych. 
PYTANIE- Jakie gatunki drzew należy przewidzieć w ofercie? 
 
Odpowiedź: 
Poz. przedmiaru nr 340 – należy przyjąć do wyceny następujące gatunki drzew i 
krzewów liściastych o wys. min. 1,00m 
-Tamaryszek drobnokwiatowy – szt.2 
-Wierzba mandżurska – szt.2 
-Forsycja pośrednia – szt.4 
-Jaśminowiec wonny – szt.2 
Poz. przedmiaru nr 341 – należy przyjąć następujące gatunki drzew i krzewów 
iglastych o wys. min. 1,00m 
-Żywotnik zachodni – Smaragd – szt. 15 
-Żywotnik zachodni Brabant – szt.10 
 
Zapytanie 5 
Pozycja od 342-343 dotyczy wyposażenia placu. 
PYTANIE- Jakie typy lub w jakiej technologii mają być zastosowane ławki i 
kosze na śmieci? 
 
Odpowiedź: 
Poz. przedmiaru nr 342 



Należy do wyceny przyjąć  ławki parkowe o poniższych parametrach: 
-ławki stalowe z oparciem i siedziskiem z desek świerkowych gr. 40mm 
-profile stalowe malowane proszkowo, drewno impregnowane ciśnieniowo, 
malowane lakierobejcą dwukrotnie 
- wym. ławki – dł,głeb,wys. – 180/40/80cm 
-wym. siedziska – szer.wys.głeb. – 70/44/40cm 
-ciężar ławki ok. 40kg 
Poz. przedmiaru nr 343 
-kosze stalowe z daszkiem – blacha stalowa gr. 1,5mm malowane proszkowo 
-wym. wys/szer – 110/46cm 
-pojemność  - 45l 
 

 


