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WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
do zapytań w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Budowa Sali Sportowej z zewnętrznym boiskiem w Pobierowie, Gmina Rewal.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:
I
Pytania.
1. „Prosimy o sprecyzowanie czy projekt wykonawczy naleŜy wycenić i przyjąć do oferty,
czy zostanie on przekazany przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy o wykonanie
robót.
2. Czy przedmiary zawierają ewentualną wymianę gruntu pod fundamenty ?
3. W przedmiarze nie ujęto ogrodzenia boiska sportowego, czy naleŜy je jednak przyjąć do
wyceny ?
4. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału naleŜy wykonać ściany : w przedmiarach jest
podane Ŝe z bloczków gazobetonowych, a w specyfikacji technicznej Ŝe z cegły
POROTHERM
5. Prosimy o sprecyzowanie : w dok. technicznej jest wykładzina TARKET Optima, w
specyfikacji tech. –Regupol, co naleŜy wycenić ?
6. Poz. 178 przedmiaru – siedziska sportowe czy wycenić tylko siedziska czy trybuny
składane dla 60 osób ( dokumentacja architekta pkt.9.2 ) ?
7. Część pozycji z przedmiaru pokrywają się z tabelami wyposaŜenia sportowego, co naleŜy
wyceniać ?”
Odpowiedź.
ad.1. Załączony do specyfikacji P.B spełnia wymogi PW. Jeśli w toku prac Wykonawca będzie
potrzebował rysunków uszczegóławiających to w ramach zapewnionego nadzoru autorskiego
Zamawiający je przekaŜe Wykonawcy.
ad.2. Tak. Wymiana gruntu opisana w projekcie konstrukcji jest ujęta w przedmiarach .
ad.3. Ogrodzenie boiska - ująć w kalkulacji Wykonawcy.
ad.4. Materiał ścian przyjąć z pustaków ceramicznych Porotherm lub alternatywnie z cegły Silki
ad.5. Zamawiający decyduje się na zmianę dyspozycji co do wykładziny sportowej - przyjąć

systemowy parkiet drewniany typu HARO-Berlin, (karta katalogowa w załączeniu),
posadzki korytarzy i innych pomieszczeń - zgodnie z opisem PB architektury - tarket Optima,
lub posadzka np. kauczukowa typu Nora (dostawca Boinita-Poznan).
ad.6. Wycena trybun - dostawa wyposaŜenia jako wyrób gotowy albo gotowa trybuna, albo
siedziska montowane na indywidualnej konstrukcji ,
ad.7. WyposaŜenie sportowe wycenić tylko jednokrotnie. Jeśli pozycje przedmiaru części
budowlanej pokrywają się z tabelą wyposaŜenia sportowego, to ująć daną pozycje
przedmiarową tylko jeden raz .
II
Pytania.
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień :
1. Z jakich profili PCV wykonać stolarkę p-poŜ EI -15
2. czy są obliczenia statyczne do stolarki okiennej z PCV (okna o wymiarach 4000x3000)
3. brak opisu do stolarki drzwiowej „
Odpowiedź.
ad.1. Stolarkę w klasie p/poŜ - zamontować jako aluminiową, posiadająca atest - jak ujęto w
przedmiarze.
ad.2. Zestawy okienne duŜe są zgodnie z zestawieniem stolarki wykonane z podziałami, w
przedmiarach ujęto ze są one wykonane z aluminium (poz. 109) - i tak naleŜy zostawić.
ad.3. Stolarka drzwiowa - wszystkie zewnętrzne drzwi z profili aluminiowych (jak ujęto w
przedmiarze), drzwi wew. D0 +D1 - systemowe typu Porta
III
Pytania:
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy potwierdzenie wniesienia wadium w
formie gwarancji naleŜy złoŜyć w osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego, czy
dołączyć do oryginału oferty.
Odpowiedź.
Oferta musi być zabezpieczona wadium. NaleŜy dołączyć je do oferty – czy to poprzez dołączenie
do oferty osobnej koperty, czy teŜ umieścić je jako załącznik oferty.

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało
zamieszczone na stronie internetowej.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

