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Sierakowice, dnia 08 kwietnia 2020 roku
suE.271 .7.2A2A

L.dz.4212020

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

d0t.: poslqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprdw!: SUE.ZT1,7.Zg2O. Nazwa
zadania: Budowq stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoici sierakowice.

Zgodnie z art.38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. zp62n.
zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre(ci specytikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, przedstawiamy nastqpujqce wyjainienia:

Pytania:

1. Czy Zamawiajqcy dysponuje aktualnE decyzjq na wykonanie zjazdu z drogi gminnej? Zatqczona
decyzja z dn. 25.11 .2016r. stracita wazno6i.

2. Czy Zamawiajqcy dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi do przytqczenia dziatek 229/2,
230/11 do sieci kanalizacji deszczowej? Zatqczone warunki z dn.28.11.201G r. stracity wazno(i.

3. Proszq o zatEczenie pozwolenia na budowq dla danej inwestycji. Wzor umowy zawiera
inFormacjq, ze pozwolenie na budowq wydano 11.04.2017r. co mo2e oznaczat,2e wkrotce straci
waznoSi.

4. Proszq o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia,

5. Proszq o potwierdzenie, 2e boisko pitkarskie powinno byi poddawane zabiegom konserwacyjnym

tj. koszenie trawy, nawadnianie, nawozenie, gtqbokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
przez okres 2 miesiqcy od zgloszenia przez kierownika budowy zakoficzenia rob6t budowlanych.

6. Proszq o podanie w jakim zakresie Przedmiaru Rob6t nalezy go traktowat jako pomocniczy?

7. Jak Zamawiajqcy interpretuje pomoc przedmiaru przy okreSlaniu zryczattowanej ceny?

8. Czy Zamawiajqcy dopuici zastosowanie podbudowy betonowej z betonuC20/25 W8 ze zbrojeniem
rozproszonym utozonego na tolii PE zamiast warstwy z astaltu i miatu kamiennego o grubo6c,

12cm?

0dpowiedzi:

1. Tak. Zamawiajqcy dysponuje aktualnq decyzjq na wykonanie zjazdu z drogi gminnej.
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2. Tak' Zamawiajqcy dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi na przy*qczenie do kanalizacji
deszczowej.

3' Decyzja pozwolenia na budowq, bqdqca podstawq do wykonywania rob6t budowlanych bqdqcych
przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wazna i bqdzie wazna r6wniez po 11.04.2020 r.

4. Tak. Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi niezbqdnymi decyzjami administracyjnymi do realizacji
przedm iotu zam6wienia.

5. W zwiqzku z planowanym terminem zakofrczenia rob6t (30.10.2020) Zamawiajqcy inFormuje,2e
Wykonawca winien potozyi murawq najp62niej na przetomie lipca/sierpnia, by do koirca
wegetacji trawy jq pielqgnowat, zgodnie warunkami okre5lonymi w dokumentacji projektowej.
Trawq nale2y pielqgnowai od momentu utozenia do dnia odbioru kofrcowego.

6. W catym zakresie nalezy przedmiar rob6t traktowai jako pomocniczy w stosunku do
dokumentacji projektowej.

7. Zamawiajqcy interpretuje pomoc przedmiaru rob6t jako ograniczonq. Wycenq nalezy dokonai na
podstawie zatqczonej dokurnentacji technicznej oraz specyFikacji technicznych, a przedmiar rob6t
lraktowai jako dokument pomocniczy bqdqcy materiatem, kt6ry pom6gt Zamawiajqcemu w
wycen ie przedm iotu zam6wienia.

8. Tak' Poza rozwiqzaniami przyjqtymi w dokumentacji projektowej, Zamawiajqcy dopuszcza
r6wniez mozliwoS( zastosowania podbudowy betonowej z betonu C25/30 W8, F150 ze zbroieniem
rozproszonym utozonego na tolii PE zamiast warstw z betonu astaltowego.
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