
Popielów, dn. 19.03.2010r. 

ITR.ZP-341/01/10  

 

Do zainteresowanych 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Moje boisko - 
ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”. 

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o przedstawienie dokumentacji geologicznej terenu, na którym ma być budowany 

kompleks boisk. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja geotechniczna zostanie umieszczona jest na stronie Zamawiającego 
www.bip.popielow.pl  

Pytanie 2: 

Brak jakiejkolwiek informacji na temat drenażu. Czy przewiduje się wykonanie drenażu 

terenu boisk? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się wykonania drenażu.  

 

Pytanie 3: 

Jakie parametry techniczne ma mieć przepompownia ścieków? 

Odpowiedź: 

 Wyposażenie przepompowni o srdnicy fi 800 mm stanowić gotowy element prefabrykowany z 

PE. Wyposażenie pompowni Stanowic będzie kompletny zestaw składający się z pompy wyporowej z 

rozdrabniaczem, instalacji hydraulicznej i sterowania. Parametry pracy pompy: Q=0,8l/s przy 

H=0,5MPa, N=1,1kW, U=400V lub 230V 

 

Pytanie 4: 

W przedmiarze robót zostały opisane piłkochwyty. Ze względu na przyjęcie przez 

Zamawiającego nietypowego rozwiązania proszę o przedstawienie rysunku wykonawczego tej 

konstrukcji lub wyrażenie zgody na zastosowanie alternatywne i powszechnie stosowane tj. 

piłkochwyty systemowe z siatką polipropylenową.  

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze robót branża budowlana – korekta,  

umieszczonym na stronie Zamawiającego  www.bip.popielow.pl. Zastosowanie typowych 

systemowych piłkochwytów o wys. 6 m umieszczonych na osobnych konstrukcjach wsporczych 

odległych o 1,0 m od projektowanego ogrodzenia , wraz z wypełnieniem z siatki polipropylenowej. 

Długość wynosi 2 x 18,0  = 36 mb.  



 

Pytanie 5: 

W jakiej technologii maja być wykonane kontenery zaplecza, drewnianej lub metalowej? 

Odpowiedź: 

 Kontenery należy wykonać w technologii drewnianej. 

 

Pytanie 6: 

 

W przedmiarze robót poz. 56, 57 w ogrodzeniu występuje mur betonowy. Proszę o 

wyjaśnienie jaką funkcję ma pełnić, przedstawić rys. wykonawczy, czy ma być zbrojony? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze w poz. 56 i 57 opisany jest cokół typowego ogrodzenia. 

Pytanie 7: 

W przedmiarze robót elektrycznych Zamawiający wskazuje producenta, markę masztów i 

opraw oświetleniowych oświetlenia boiska. Czy można zastosować słupy, maszty i oprawy innego 

producenta tak aby cel został osiągnięty tj. parametry natężenia oświetlenia określone przez tzw. 

projekt typowy? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i 

urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych 

w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. 

 

 

Pytanie 8: 

 

Wobec braku dokumentacji wykonawczej w przedmiotowym przetargu oraz ryczałtowego 

wynagrodzenia wykonawcy wnoszą o wykreślenie z wymagań dostarczenia do oferty szczegółowego 

kosztorysu ofertowego. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności dostarczenia do oferty przetargowej kosztorysu 

ofertowego.  

 


