Zamawiający:
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo

Działdowo 21.04.2010r.

WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyko nanie
zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”
przy ul. Makowej w Działdowie” - nr postępowania WRP 341-4/10
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówie ń Publicznych (Dz. U. z
2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treści pytań Wykonawców i
odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przedmiotowego postępowania;
Pytanie nr 1
Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako wyposażenie do piłki koszykowej w SIWZ – obręcz
standard, w ST obręcz uchylna. Proszę o sprecyzowanie zamówienia?
Odpowiedz:
Zamawiający wymaga, aby w wyposażeniu do piłki koszykowej zastosować obręcz standard.
Pytanie nr 2
Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako wyposażenie do piłki siatkowej w ST- stanowisko
sędziowskie, w SIWZ nie jest wymienione. Czy stanowisko s ędziowskie jest wymagane?.
Odpowiedz:
Stanowisko sędziowskie nie jest wymagane.
Pytanie nr 3
Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej oraz koloru zasypki trawy? .
Odpowiedz
Kolory nawierzchni poliuretanowej – boisko do piłki siatkowej w kolorze pomarańczowym, pozostała
część boiska w kolorze zielonym, zasypka trawy kolor czarny.
Pytanie nr 4
Proszę o zamieszczenie rysunków ławek o których mowa w przedmiarach robót.
Odpowiedz
Rysunki ławek w załączeniu,

Ławki ciągowe na cokole betonowym z siedziskiem z listew drewnianych z drzewa iglastego gr. 50
mm. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją, tj. przed grzybami, pleśnią,
owadami i ogniem. Wykończenie farbą zieloną.
Pytanie nr 5
Proszę wyjaśnić jakiego typu ma być kocioł c. o.- z zamkniętą komorą spalania czy otwartą?
Odpowiedz
Należy przyjąć kocioł gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania
Pytanie nr 6

Proszę wyjaśnić dlaczego w przedmiarze nie uwzględniono komina spalinowego lub powiet rzno
spalinowego od kotła c .o. proszę podać długość komina
Odpowiedz
Zestaw kominowy jest uj ęty w przedmiarach pod poz. 249 d. 17 razem z piecem gazowym, należy
przyjąć komin powietrzno – spalinowy o długości L=250 cm
Pytanie nr 7
Czy dla Wykonawcy, przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do
projektu?
Odpowiedz
Dla Wykonawcy wiążący będzie projekt wykonawczy/ opis do projektu, dołączony przedmiar robót
zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jedynie formę pomocniczą
przy obliczeniu wartości przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe)
Pytanie nr 8
Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego
należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/ opis do projektu ?
Odpowiedz
Dla Wykonawcy , na etapie robót budowlanych wi ążący będzie projekt wykonawczy/opis do projektu
- rozliczenie ryczałtowe
Pytanie nr 9
Czy w pozycjach przedmiaru ogólnobudowlanego: 25,26,34,192 Zamawiaj ący uwzględnił wymianę
warstw gruntu?

Odpowiedz
Tak uwzględnił, po wykonaniu korytowania należy wykonać poszczególne warstwy podłoża boisk i
placów zgodnie z pozycjami przedmiaru j.w.
Pytanie nr 10
Czy w przypadku nieosiągnięcia pożądanych parametrów gruntu rodzimego, po przeprowadzeniu
wymiany uwzględnionej w przedmiarze, zamawiający przewiduje prace dodatkowe objęte
dodatkową umową?
Odpowiedz
Zamawiający nie przewiduje w związku z powyższym dodatkowego wynagrodzenia.
Pytanie nr 11
Czy punkt „chodniki” przedmiaru ogólnobudowlanego” tyczy si ę także przewidzianego w projekcie
placu manewrowego?
Odpowiedz
Tak place manewrowe ujęte zostały w pozycji „chodniki”.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupków ogrodzeniowych Ø76, zamiast
zaproponowanych w projekcie, przy zachowaniu pozosta łych parametrów ogrodzenia?
Odpowiedz
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.
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