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Do zainteresowanych
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Moje boisko ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”.
W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1:
Do wykonania poprawnej wyceny nakładu robót brakuje opisów technicznych projektantów
adaptujących. Czy zatem nakłady określone w przedmiarach wyczerpują cały zakres robót
określonych zamówieniem i czy należy traktować je jako ostateczne? Czy w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych przedmiarem robót dodatkowych Zamawiający wypłaci wykonawcy
wynagrodzenie za ich wykonanie?

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta zamieszczonego na
stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wynagrodzeń ponad kwotę zadeklarowaną przez oferenta.
Pytanie 2:
Zamawiający nie przewiduje wykonania drenażu pod płytami boisk nie podając przy tym
profilu geologicznego podłoża. Właściwe odwodnienie płyt boisk będzie stanowiło o jakości trwałości
wykonanych nawierzchni. Czy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych,
Zamawiający odstąpi od wymogu udzielenia gwarancji na ich wykonanie? Proszę o uzupełnienie
dokumentacji o badania geologiczne.

Odpowiedź:
Warunki gruntowe wykluczają możliwość wykonania drenażu pod płytami boiska.
Zamawiający nie odstąpi od wymogu udzielenia gwarancji na wykonane roboty
Dokumentacja geotechniczna zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl
Pytanie 3:
Na PZT branży sanitarnej przyłącze wodociągowe przebiega przez płytę boiska, co w
przypadku awarii powodować może ingerencję w płytę boiska. Czy Zamawiający wniesie zmianę w
dokumentacji polegającej na zmianie trasy wodociągu i ułożenie go w pasie chodników zieleni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany trasy wodociągu
Pytanie 4:

Brak w przedmiarze pozycji określających nakłady na wywóz gruzu asfaltowego i
pozostałych materiałów rozbiórki. Czy Zamawiający sam zagospodaruje gruz asfaltowy?
Proszę o odpowiednie uzupełnienie przedmiaru. W jakim promieniu od terenu budowy
znajduje się punkt odbioru odpadów asfaltowych

Odpowiedź:
Należy uwzględnić nakłady na wywóz gruzu asfaltowego i pozostałych materiałów rozbiórki .
Punkt odbioru odpadów asfaltowych znajduje się w Opolu / 25 km /.
Pozycje przedmiarowe związane z wywozem gruzu asfaltowego i pozostałych materiałów rozbiórki
zostały uwzględnione w przedmiarze robót branża budowlana – korekta, umieszczonym na stronie
Zamawiającego www.bip.popielow.pl
Pytanie 5:
Poz. 17 i 35 przedmiaru określa odległość wywozu urobku na 1 km. Tymczasem podobne
pozycje (np. 65 i 66) określają na 10 km. Proszę o sprostowanie i korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta,
umieszczonym na stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl

Pytanie 6:
Pozycje przedmiaru określające miąższości warstw podbudów (22 i 23, 30, 38 i 39) są
rozbieżne z ich opisem w opisie zagospodarowania terenu. Proszę o sprostowanie i podanie
konstrukcji podbudów dla nawierzchni sportowych i chodników i ewentualnie korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta, umieszczonym
na stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl
Pytanie 7:
Poz. 52 przedmiaru wskazuje na wykonanie piłkochwytu z panela ogrodzeniowego
zgrzewanego, podczas gdy wytyczne programu Orlik 2012 na rok 2010 i doświadczenie producentów
jednocześnie wskazują na konieczność montażu piłkochwytu na osobnej konstrukcji wsporczego
odległej 0 1,0 m od projektowanego ogrodzenia wraz z wypełnieniem z siatki polipropylenowej.
Tylko taka konstrukcja jest w stanie skutecznie ochronić ogrodzenie przed uszkodzeniami
wywołanymi uderzeniami piłki. Proszę więc o wniesienie stosownej poprawki do dokumentacji
przedmiaru.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta,
umieszczonym na stronie Zamawiającego
www.bip.popielow.pl. Zastosowanie typowych
systemowych piłkochwytów o wys. 6 m umieszczonych na osobnych konstrukcjach wsporczych
odległych o 1,0 m od projektowanego ogrodzenia , wraz z wypełnieniem z siatki polipropylenowej.
Długość wynosi 2 x 18,0 = 36 mb.

Pytanie 8:
Poz. 56 przedmiaru wskazuje na wykonanie cokołu gr. 20 cm pod ogrodzeniem. Czy tak
należy to rozumieć?
Odpowiedź:
Tak . Pozycja opisuje ogrodzenie typowe

Pytanie 9:
Poz. 75 przedmiaru wskazuje na wykonanie nawierzchni żwirowej. Proszę o wskazanie gdzie
taka nawierzchnia ma zostać wykonana.
Odpowiedź:
Pas z nawierzchni żwirowej szerokości 1.3m i długości 20.6m znajdował się pomiędzy
boiskiem wielofunkcyjnym, a nawierzchnią utwardzoną wokół budynku zaplecza.
Jednak zastępuję się w/w pas z nawierzchni żwirowej nawierzchnią z kostki betonowej.
Łączna powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wynosi 511,34 m2.
Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta, umieszczonym na
stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl

Pytanie 10:
Poz. 1,3 przedmiaru elektrycznego określa długość kabla zasilającego do wbudowania na 159,
5 m, gdy tymczasem na rys PZT branżowym długość kabla określona jest na 170 m. Proszę o
sprostowanie i korektę przedmiaru. Czy występują tego rodzaju rozbieżności na pozostałych
pozycjach przedmiaru?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć 170 m.
Pytanie 11:
Poz. 3.2 przedmiaru sanitarnego wskazuje na montaż 7 nagrzewnic w pomieszczeniach
zaplecza, natomiast na rzucie projektu elektrycznego należy wykonać zasilanie dla 10 szt. Proszę o
sprostowanie i wniesienie korekty do przedmiaru.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć zasilanie dla 10 szt.
Pytanie 12:
Poz. 1.11 przedmiaru sanitarnego wskazuje na montaż 3 szt. pisuarów, natomiast na rzucie
przyziemia są tylko 2 szt. Proszę o sprostowanie i wniesienie korekty do przedmiaru.
Odpowiedź:
Trzeci pisuar znajduje się w pom. Nr 3 , pozostałe dwa w pomieszczeniach 9 i 10.

