Pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym Nr ZP.PN 7 / 2010
Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy
kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” Odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 22.04.2010 .

Pyt.1: Czy dla Wykonawcy, przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt
wykonawczy/opis do projektu?
Odpowiedź:
Wycena ofertowa ze względu że będzie wiążącą przy ustaleniu wynagrodzenia w
umownego ryczałtowego , winna być ustalona zgodnie z podstawą jej określenia podaną
w projekcie umowy.
Pyt.2: Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, na podstawie
którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
Odpowiedź
Wycena ofertowa ze względu że będzie wiążącą przy ustaleniu wynagrodzenia w umownego,
winna być ustalona zgodnie z podstawą jej określenia podaną w projekcie umowy.
Pyt.3: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze
stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?
Odpowiedź:
Przedmiar robót został sporządzony na podstawie projektu jednakże wykonawca winien
sprawdzić jego poprawność i wnieść ewentualne uwagi w aspekcie przyjętego
wynagrodzenia ryczałtowego.
Pyt.4: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące terenów zielonych, których wg
projektu należy wykonać w ilości ok. 500m².
Odpowiedź
Założenie trawnika na terenach zielonych wykona Zamawiający we własnym zakresie,
wykonawca jedynie ma obowiązek docelowo ukształtować teren zieleni wraz z warstwą
humusu.
Pyt.5: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wymianę gruntu, którą przewiduje projekt, w
rejonie narożnika południowo-zachodnim.
Odpowiedź
Przyjęta ilość zdjęcia warstwy humusu w przedmiarze robót jest średnią uwzględniającą
również usunięcie gruntu z nasypu niekontrolowanego rejonie narożnika południowozachodniego.
Jako uzupełnienie pozycji nr 6 przedmiaru uwzględnić również następującą pozycję:
KNR 2-31 0104-0800 warstwa odsączająca w korycie Wykonanie i zgęszczenie
mechaniczne.
Dodatek z każdy dalszy 1 cm
m2 – 120,00 krotność 30
Pyt.6: Czy Zamawiający przewiduje, tak jak projekt, ogrodzenie ocynkowane, bez powleczenia
PCV? Czy jednak należy wycenić ogrodzenie powlekane?
Odpowiedź:
Elementy ogrodzenia boiska przyjąć zabezpieczone przez ocynkowanie metodą ogniową.

