……………………
/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 22 grudnia 2009 r.

Nr sprawy PN/17/09
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu
wraz budynkiem biurowo- magazynowym”
Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1 - informuje o zapytaniach
złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści :
1. W opisie technicznym instalacji sanitarnych przy robotach ziemnych należy wykonać
szalowanie wykopów, zaś w ślepym kosztorysie brak wyceny tych robót. Proszę o korektę
ślepego kosztorysu.
Odp. Należy wycenić zgodnie z kosztorysem .
2. W ślepym kosztorysie instalacji sanitarnych występuje podrozdział dotyczący robót torowych
- proszę o wyjaśnienie czego one dotyczą.
Odp. Należy wycenić zgodnie z kosztorysem . Pozycje dotyczą przejścia z odwodnieniem pod torowiskiem.
3. Proszę o podanie kolorów nawierzchni boisk.
Odp. Bieżnia i rozbieg – kolor czerwony
Boisko nr 1 – kolor „ceglasty”
Boisko nr 2 – kolor „ceglasty”
Boisko nr 3 – kolor zielony
4. W przedmiarze robót nr 7 poz. 9, 10 Bramki do piłki ręcznej/ minifutbolu jest 2 szt.
w opisie jest 4.
Odp. W Przedmiarze jest 2 pary , czyli 4 szt. i tak należy wycenić
5. Również należy zmienić ilość tulei.
Odp. W Przedmiarze jest 4 kpl czyli 8 szt/ kpl tj. 2 szt/1 bramkę.
6. poz. 13,14 jest 3 pary w opisie 2.
Odp. Wycenić zgodnie z przedmiarem czyli 3 pary/6 bramek
7. poz. 15,16 montaż tulei jest 6 powinno być 4 kpl.
Odp. W Przedmiarze jest 6 kpl. czyli 12 szt/ 6 bramek x 2 tuleja = 12 – i tak należy wycenić.
8. brak 6 szt. koszy na śmieci.
Odp. Nie wyceniać koszy na śmieci.
9. Z uwagi na odpowiedzi z dnia 18.12.2009 dot. opisu nawierzchni poliuretanowej
na poszczególne obiekty proszę o skorygowanie obmiaru 4641,182m2 w przedmiarze robót
nr 4 poz. 31 z podziałem na odpowiednie rodzaje nawierzchni.
Odp. Należy rozbić poz. 31 w Kosztorysie nr 4
31 a – Nawierzchnia dla boisk
– 4276,442 m2
31 b – Nawierzchnia dla bieżni i rozbiegu – 364,740 m2
10.Czy zamawiający przewiduje jak na rysunku cztery trybuny oddzielne i niezależne od
siebie w wariancie pięciorzędowym każda, demontowanym, w ocynku ogniowym z
kratami wema jako podesty?
Odp. Tak. Zgodnie z Opisem Technicznym pkt 2.3.10
11. Ile miejsc miało by być na każdej z czterech trybun? Względnie jakie wymiary
(długość i głębokość) miałaby mieć każda z czterech trybun?
Odp. Ilość miejsc na każdej z trybun – 30 . Wymiary trybun podano w Opisie.
12. W pozycji 96 przedmiaru wod-kan ujęto wykonanie stanowiska mycia. Proszę o
sprecyzowanie zakresu robót.
Odp. Koryto ze stali nierdzewnej o wym. W rzucie 1,50m x 0,5 m , głębokość 25 cm , na stojaku z
elementów metalowych (wys. 70 cm.)
13. W opisie technicznym str. 6 opisano 2 bramki do piłki nożnej. Natomiast w
przedmiarze ujęto 3 pary bramek. Jaka ilość jest prawidłowa?
Odp. Każde z boisk ma być wyposażone w kpl. czyli 2 bramki (razem 6)
14. W przedmiarach nie ujęto słupków do siatkówki plażowej. Czy należy je ująć w
wycenie?
Odp. Nie.
15. W opisie technicznym ujęto kosze na śmieci szt. 6, a w przedmiarach brak jest pozycji
koszy. Czy należy je wycenić?
Odp. Nie.

16. W opisie technicznym opisano dren średnicy 113mm w oplocie z włókna kokosowego,
natomiast na rysunku M4 (przekrój poprzeczny 1-1) ujęto dren średnicy 65mm. Jakiej
średnicy dreny należy ująć?
Odp. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.
17. W specyfikacji technicznej ujęto 6 studni drenarskich f 315 których nie ujęto w
przedmiarach. Czy należy je wyceniać?
Odp. Nie. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.
18. W przedmiarze -odwodnienie boiska ujęto konstrukcje odciążającą tory i transport
torów. W dokumentacji brak jest informacji na ten temat, Czy konstrukcję odciążającą
tory należy ująć w wycenie (jeśli tak to proszę o przesłanie dokładnego opisu i
projektu).
Odp. Należy wycenić zgodnie z pozycjami przedmiaru.
19. W specyfikacji technicznej ujęto odwodnienie typu sportowego w przedmiarach ujęto
odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym. Natomiast w projekcie ujęto odwodnienie
liniowe z rusztem ocynkowanym. Jakiego typu odwodnienie należy ująć w wycenie?
Odp. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.
20. Opis techniczny i projekt nie odzwierciedla ilości robót w przekazanych przez Inwestora
przedmiarach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przedmiarów przez
wykonawcę?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje Przedmiarów przez Wykonawców.
21.W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.12.2009 Zamawiający podaje graniczne
dopuszczalne parametry dotyczące związków chemicznych. W wszystkie parametry
określono za pomocą znaku „<”, natomiast w przypadku cynku określono sztywny parametr.
Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści nawierzchnie , której parametr
określający zawartość cynku dla obu nawierzchni będzie również mniejszy jak pozostałych
wymaganiach.
Odp. Zawartość cynku - < 1,5 mg/l
22. Czy wymagania dotyczące dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wykonanie
robót zawarte w części V punkt 2 ppkt 2, Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli Wykonawca
dołączy referencję potwierdzającą należyte wykonanie roboty polegającej na budowie
kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o wartości powyżej
700 000,00 zł. brutto.
Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał , „że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
Wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o wartości
co najmniej 700 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte
wykonanie”, wyraźnie wskazuje więc ,że warunek dotyczy wykonania nawierzchni, nie zaś całych
obiektów posiadających również powierzchnie poliuretanowe.
23. W dokumentacji przetargowej Inwestor podaje nazwę nawierzchni syntetycznej Conipur SP.
Proszę o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni o następujących parametrach:

Odp. Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 17.12.2009 r. określił minimalne parametry jakie muszą
Spełniać oferowane nawierzchnie.

24. Przedmiar robót Nr 4 - Budowa sztucznej nawierzchni boisk - roboty drogowonawierzchniowe:
Poz. nr 39 - KNR 2-31 0101-01 "Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat, l-IV głębokość 20 cm".
Prosimy o informację, co z materiałem z korytowania? Czy należy skalkulować wywóz z
utylizacją, bądź materiał ma być zagospodarowany w inny sposób?
Odp. Materiał zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego .
25. Poz. nr 41 - KNR 2-01 0610-02 "Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchy wykopie z przygotowanego kruszywa".
W przedmiarze brakuje pozycji wykonania wykopu pod drenaż oraz podłączenia do
studzienki.
Odp. Odpowiednie pozycje wyceny znajdują się w kosztorysach dotyczących odwodnień.
26. Poz. nr 48 - KNR 2-01 0129-08 "Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt
żelbetowych ażurowych o powierzchni 1szt. ponad 1m".
Prosimy o informację, co należy zrobić z rozebranymi płytami? Czy należy skalkulować
wywóz z utylizacją, bądź materiał ma być zagospodarowany w inny sposób?
Odp. Pozycja kosztorysu dotyczy rozebrania istniejących trybun przez analogię. Należy skalkulować
wywóz z utylizacją .
27. ”Wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w
zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto,
oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie”
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku gdy:
- przystępujący do przetargu wykaże kilka robót w zakresie wykonania nawierzchni
poliuretanowej o łącznej wartości co najmniej 700 000 zł. brutto warunek udziału w postępowaniu zostanie
spełniony?
Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał , „że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o
wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte
wykonanie”, wyraźnie wskazuje więc wartość 1 roboty czyli 1 zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

