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TRESCISIWZ
WYJASNIENIA
w waplewiewielkim
wiejskieji remizystra2ackiej
Dot..BudowaSwietlicy
wnioskio
wptynqlydo zamawiajacego
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r Prawozam6wiefipublicznych
stycznia2OQ4
:
zmianami) udzielilodPowiedzi
Pvtanienr 1
wariantll obejmujesamebudowgremizy
wyjaSnienie-czy
1) Prosimyjednoznaczne
wrazz
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proiimy
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OdPowied2:
budowqswietlicy.wariantll obejmujebudowqSwietlicy
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Pvtanienr 2
wymagaprzedstawienia
1) Prosimyo wyjasnieniena jakiejpodstawieprawnejZamawiajqcy
dokumentuwskazanegowrozdzialeXpkt.B4specyfikacji?
OdPowied2:
w rozdzialeX pkt
dokumentuwymienionego
przedstawienia
podstawEprawnEwymogu
jest 5 2 ust'1pkt'3 Rozporzqdzenia
istotnychwarunk6wzam6wienia
B.4 specyfikacji
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prezesaRadyMinistrow
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. r 2 2 6, P o z-1 8 17) '
s k l a d a n(eD z.U N
Pvtanienr 3
tj' za poszczegolne
czgSciowego,
fakturowania
dopuszczamo2liwoSc
1) CzyZamawiajEcy
etaPYwYkonanYch
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po wykonaniuroboto
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dopuszczajednokrotnqmo2liwo56
zamawialqcy
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Pvtanienr 4
nr.
w pozycjach
1) Obmiar-Swietlica
jeStw
wyraz0ny
141,142,143,14,145,146,147
139,140,
,148,160,165,169,170,171,172
jest
ilo56
w
obmiarach.
Proszq
okreSlic
procentachco
dla nas niezrozumiale.
w pozycjachnr:
Obmiar-remiza
jestw
wyrazOny
141,142,143,144,145,146,147
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procentach
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udzialdanegoelementurob6tw stosunkudo
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w/w schematu
Prosimyo umieszczenie
1) Brakschematurozdzielnielektrycznej-Swietlica.
na stronieZamawiajqcego.
w/w schematuna
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2) Brakschematurozdzlelnielektrycznej-remiza.
stronieZamawiajqcego.
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