Bestwina, dnia 31.05.2010r
ZP341/07-1/10

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców
w postępowaniu przetargowym: na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Gminie Bestwina.

Pytanie 1:
W przedmiarze robót dotyczących branży elektrycznej w poz. 61 dot. układania bednarki z rowach kablowych –
bednarki do 120 mm2 brak jest obmiaru (podany jest zerowy obmiar dla tej pozycji).
Prosimy o wyjaśnienie braku lub uzupełnienie o ilość m.
Odpowiedź:
Należy przyjąć w poz. 61 ilość 220m.
Pytanie 2::
Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy
projekt wykonawczy/opis do projektu?
Odpowiedź:
Wiążący przy wycenie zadania inwestycyjnego - budowa boiska "Orlik 2012"
jest zarówno przedmiar jak i projekt budowlany wraz z opisem technicznym.
Pytanie 3:
Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie
przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do
projektu?
Odpowiedź:
Wiążący przy pracach związanych z inwestycją - budowa boiska "Orlik 2012"
jest zarówno przedmiar jak i projekt budowlany wraz z opisem technicznym.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są
zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza ilości składowe z załączonych przedmiarów, przy czym wiążące są zarówno przedmiar
jak i projekt budowlany wraz z opisem technicznym.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej lub posiada przekroje
geotechniczne, które umieści na stronie internetowej? Umożliwić to może dokładne
określenie zakres przewidywanych robót ziemnych.
Odpowiedź:
Opinia geotechniczna została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina: WWW.bestwina.pl
w zakładce zamówienia publiczne: przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Gminie Bestwina.
Pytanie 6:
Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych
parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt, Zamawiający uwzględnia możliwość
dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.
Zwracamy uwagę, iż bez badań geotechnicznych nie ma możliwości określenia zakresy robót
ziemnych.
Odpowiedź:
Opinia geotechniczna została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina: WWW.bestwina.pl
w zakładce zamówienia publiczne: przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Gminie Bestwina.
Pytanie 7:
Prosimy określić parametry minimalne, które musi spełnić ogrodzenie oraz jakiego
typu ma ono być (panel, siatka).
Odpowiedź:
Ogrodzenie panelowe np.: typu Betafence Nylofor F lub równoważne.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający może w sposób jednoznaczny określić z jakiej konstrukcji
przewiduje zaplecze szatniowo-sanitarne (drewniane, stalowe, stalowe z obiciem panelowym
drewnianym)?
Odpowiedź:
Zaplecze szatniowo sanitarne należy wykonać w konstrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacja.
Pytanie 9:
Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego powierzchni projektowanych
boisk , ponieważ występują rozbieżności między projektem, a przedmiarem. Czy Wykonawca
do wyceny ma przyjąć wielkość uwzględnione w przedmiarze?
Odpowiedź:
Potwierdzamy ilości wyliczone w przedmiarach, do oferty należy przyjąć ilości przedmiarowe.
Pytanie 10:
Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego powierzchni podbudowy
z kruszywa łamanego pod chodniki (przedmiar poz. 41), ponieważ występują rozbieżności

między projektem, a przedmiarem.

Odpowiedź:
Potwierdzamy ilości wyliczone w przedmiarach. Różnice wynikają z wykonania podbudowy pod budynkiem
zaplecza, oraz opaski wzdłuż boiska do koszykówki
Pytanie 11:
W przedmiarze robót dotyczącym odwodnienia boiska Zamawiający nie uwzględnił
drenażu zbiorczego (rura Ø 110), prosimy o skorygowanie niniejszego przedmiaru.

Odpowiedź:
Należy przewidzieć drenaż zbiorczy (rura Ø 110), w ilości 85m.

