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Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-2/10
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-2/10 w trybie
przeatrgu nieograniczonego na Przebudowę kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z
zagospodarowaniem terenu posesji i budową ogrodzenia terenu szkoły.
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku
szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji i budową ogrodzenia terenu szkoły.
Pytanie 1.
Zamawiający określa wykonanie piłkochwytów jako przewyŜszenie projektowanego
ogrodzenia do wysokości 6 m. pomimo, iŜ Zamawiający planuje wykorzystanie większego
boiska do gry w piłkę ręczną, praktyka wskazuje na wykorzystanie tego typu boisk jako boisk
piłkarskich, a w związku z tym zwiększone ryzyko uszkodzenia ogrodzenia od uderzeń piłki.
Standardowe rozwiązania w zakresie ochrony ogrodzeń wskazują na wykorzystanie
piłkochwytów z siatki polipropylenowej rozciągniętej na własnej konstrukcji wsporczej,
odległej od projektowanego ogrodzenia o 1,00 m. czy Zamawiający zmieni treść zamówienia
w sposób umoŜliwiający wykonanie zalecanego piłko chwytu? JeŜeli nie, to czy dodatkowe
wypełnienie (od 4,0 m do wys. 6,0 m) ma być wykonane z siatki polipropylenowej (jak
sugeruje rysunek A7) czy jak pozostałe ogrodzenie z siatki stalowej?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, Ŝe piłkochwyty naleŜy wykonać zgodnie z opisem projektu w punkcie
4.1.10.2. – wykonane z siatki plecionej-ślimakowej z drutu ocynkowanego powlekanego
warstwą termoplastycznego, mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na
działanie promieni ultrafioletowych, jaką zastosowano w pozostałym ogrodzeniu boisk.
Pytanie 2.
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Czy obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy ocynkowanej, cynkowo-tytanowej czy
powlekanej?
Odpowiedź
Obróbki blacharskie mają zostać wykonane zgodnie z opisami w projekcie z blachy
powlekanej.

Pytanie 3.
W przedmiarze Zamawiający określa odległość, na jaką naleŜy wywieźć gruz asfaltowy na
2,0 km. Czy w takim promieniu od terenu budowy znajduje się punkt odbioru gruzu
asfaltowego? Jeśli nie, to proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.
Odpowiedź
Zgodnie z pozycją nr 4 przedmiaru do wywozu gruzu asfaltowego naleŜy ująć krotność 26,
która została skalkulowana, jednakŜe nie wpisano jej słownie do przedmiaru. Gruz asfaltowy
naleŜy wywozić na składowisko odpadów Czarnówko, znajdujące się w odległości około 20
km od miejsca realizacji inwestycji. Stąd zastosowanie przyjętej w obliczeniach krotności
zapewnia prawidłowe wyliczenia.
Pytanie 4.
Uziarnienie dolnej warstwy podbudowy pod boiska w przedmiarze (np. poz. 24) jest inne jak
w opisie w PB. Proszę o korektę tej pomyłki.
Odpowiedź
Poszczególne warstwy podbudowy boiska ujęte zostały w pozycjach nr 23-27 przedmiaru
robót. Sugerowana niezgodność w pozycji 24 przedmiaru nie występuje – pierwsza warstwa
(10 cm warstwa piasku) ujęta została w pozycji 23, natomiast korekta (zamiast 10 cm
przyjęto 15: korekta krotność 5) przyjętego obmiaru w pozycji 24 dokonana jest w pozycji 25.
Stąd teŜ obecnie nie jest konieczne dokonywanie korekty przedmiaru.
Pytanie 5.
Czy boiska mają być oddzielone ogrodzeniem? Jeśli tak, to czy Zamawiający przewiduje
wykonanie furtki pomiędzy nimi (brak w przedmiarze dodatkowej pozycji na furtkę)? Proszę o
stosowaną zmianę w przedmiarze.
Odpowiedź
Boiska zgodnie z projektem oddzielone są ogrodzeniem, w którym przewiduje się furtkę.
Ogólnie przewiduje się dwie bramy i dwie furtki podziale
1. Małe boisko brama – 1 szt.
2. DuŜe boisko brama – 1 szt.,
furtka – 1 szt.
furtka pomiędzy boiskami – 1 szt.
Furtki przy poszczególnych boiskach zostały ujęte w pozycjach nr 36 przedmiaru – 1 sztuka,
pozycji nr 73 przedmiaru 2 sztuki. W związku z powyŜszym w kosztorysie omyłkowo
doliczono 1 furtkę za duŜo. Dlatego teŜ zwiększenie liczby furtek w przedmiarze nie jest
konieczne. Dla potrzeb kalkulacji naleŜy przyjąć 2 furtki.
Pytanie 6.
W opisie do projektu Zamawiający określa wykorzystanie większego boiska do gry w piłkę
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koszykową – 2 pola. Brak w pozostałej dokumentacji nakładów i sposobu wykonania
wyposaŜenia tj linii i osprzętu. Proszę o sprostowanie i ewentualne uzupełnieni przedmiaru.
Odpowiedź
W opisie projektu pomyłkowo została wpisana funkcjonalność – „2 boiska do koszykówki”.
Na boisku 24x45 będą jedynie boiska do piłki ręcznej i tenisa, co wynika z całości
dokumentacji technicznej.
Pytanie 6.
W opisie do projektu Zamawiający określa odwodnienie chodników za pomocą odwodnienia
liniowego (typu ACO?), a w przedmiarze występuje pozycja dotycząca wykonania
odwodnienia ze ścieków betonowych. Jakie rozwiązanie naleŜy przyjąć do kalkulacji?
Odpowiedź
Odwodnienie placu przed szkołą i chodników naleŜy przyjąć zgodnie z projektem i
przedmiarem jako otwarte liniowe (korytka otwarte z przykryciami z tworzywa sztucznego lub
metalu), wyprowadzone powierzchniowo na teren trawnika.

....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)

