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IE/341/01/02/09                                                                      Rewal, 2009-04-21 
 
 
         WYKONAWCY 
 
 
 
DDDoootttyyyccczzzyyy:::    przetargu nieograniczonego na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy 
kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” . 

 
 
 
W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne, Zamawiający działając na podstawie art. 
38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 223, 
poz. 1655 zm.), udziela następujących wyjaśnień : 

 
Pytania: 

1. „Czy budynek zaplecza ma być wykonany jako kontenerowy czy o konstrukcji 
drewnianej ze ścianami warstwowymi czy o konstrukcji stalowej z płytami PWS? 

2. Czy budynek zaplecza ma być 10-elementowy czyli o powierzchni 58,2 m2 (czyli 
jak w projekcie), czy o innej powierzchni? 

3. Przedmiar robót pozycja kosztorysowa nr 100 „pozostałe wyposaŜenie”. Prosimy o 
jednoznaczne określenie co ma być wycenione w tej pozycji kosztorysowej. 

4. W SIWZ wskazano, Ŝe naleŜy wycenić 8 masztów oświetleniowych, w przedmiarze 
jest ich 11 szt. Ile masztów naleŜy uwzględnić w wycenie? 

5. W SIWZ Zamawiający wskazuje, Ŝe nawierzchnia placu zabaw ma być wykonana 
z piasku, przedmiar uwzględnia Ŝwir ogrodowy. Jaki materiał naleŜy uwzględnić w 
wycenie? 

6. Na stronie Zamawiającego brak jest projektu dotyczącego odwodnienia boisk. 
Prosimy o jego zamieszczenie, w celu poprawnej weryfikacji przedmiaru. 

7. proszę potwierdzenie, Ŝe nie naleŜy wyceniać bramek do piłki ręcznej pomimo, Ŝe 
są opisane w pkt 2.2 SIWZ 

8. proszę o wyjaśnienie jakie kosze – jedno czy teŜ dwusłupowe naleŜy przyjąć do 
wyceny.” 

 

Zamawiający odpowiada: 
 

Ad. 1 O konstrukcji drewnianej. 

Ad. 2  Budynek zaplecza wykonać zgodnie z dokumentacją projektu ( „standard +” ) 

Ad. 3  Podstawą wyceny zadania jest dokumentacja techniczna, przedmiar ma charakter wyłącznie  

           pomocniczy. 

Ad. 4  Ilość masztów zgodna z dokumentacją projektową – 10 sztuk. 

Ad. 5  NaleŜy uwzględnić Ŝwir ogrodowy. 

Ad. 6  Projekt został opublikowany w całości dokumentacji – znak PZT.IS.01 
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Ad. 7 Nie naleŜy wyceniać bramek do piłki ręcznej. Obowiązuje wycena jednego kompletu              
bramek. 

Ad. 8  NaleŜy przyjąć kosze jednosłupowe.  

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i modyfikacje stają się obowiązujące w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 

Dodatkowo informujemy, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy, Zamawiający przedłuŜa 

termin składania ofert, w celu udzielenia dodatkowego czasu na ewentualne wprowadzenie 

zmian w ofertach,  i ustala nowy termin na 24.04.2009 r. godz. 10.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2009 o godz. 1010.  

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
Tomasz Bartkowski 

 

 

 
 


