ZP.341-10/02/2010

Sobótka, dnia 26.05.2010 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
" Budowa kompleksu ‘MOJE BOISKO - ORLIK 2012’ w Sobótce "

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
przedstawia treść pytań jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w
dalszej części zwanej SIWZ w dniu 24.05.2010 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej i/lub przekrojów geotechnicznych,
które umieści na stronie internetowej?
Odpowiedź:
Tak. Opinia geotechniczna załączona na stronie internetowej.
Pytanie 2:
Z uwagi na niepełne informacje o warunkach gruntowo-wodnych prosimy o określenie czy
naleŜy uwzględniać jakąś dodatkową warstwę wzmacniająca grunt, której nie uwzględnia
przedmiar?
Odpowiedź:
Warstwy podbudowy określono w punkcie 10 projektu wykonawczego. Nie przywidziano
dodatkowych warstw wzmacniających podłoŜe.
Pytanie 3:
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie studzienek systemowych w płytach boisk.
Czy z uwagi na moŜliwe utrudnienia z konserwacją Zamawiający wyrazi zgodę na
usytuowanie tych elementów poza boiskami?
Odpowiedź:
Nie wyraŜa się zgody na wykonanie systemowych studzienek drenaŜowych poza obrębem
boisk. Studzienki naleŜy usytuować zgodnie z projektem.
Pytanie 4:
Czy pozycja nr 90, 91, 95-97 powinny wynosić 2473,11 m2?
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Odpowiedź:
Poz. 90, 91, 95-97 powinny wynosić 2473,11m2. W związku z powyŜszym dokonano
modyfikacji przedmiaru.
Pytanie 5:
Projekt nie przewiduje w podbudowie pod nawierzchnie utwardzone 20 cm piasku, a jedynie
10 cm. Czy naleŜy uwzględnić poz. 110 przy wycenie?
Odpowiedź:
Poz. nr 110 nie naleŜy uwzględniać przy wycenie.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający potwierdza iŜ zakres oraz ilości składowe, zawarte w przedmiarach, są
zgodne ze stanem faktycznym robót przewidzianych do wykonania?
Odpowiedź:
Zakres i ilości składowe robót są zgodne z zakresem robót przewidzianych do wykonania
przez Wykonawcę.
Zamawiający wykona roboty ziemne przygotowawcze we własnym zakresie.
Pytanie 7:
Czy istnieje moŜliwość udostępnienia w wersji edytowalnej załączników do SIWZ nr 5,6 i 7
(np. w formacie doc.)?
Odpowiedz:
Zamawiający zamieszcza na stronie załączniki do SIWZ w formacie doc.

z up. BURMISTRZA
mgr GraŜyna Szymańska
Sekretarz Miasta i Gminy

Pismo sporządziła:
Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl
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