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Bytom , dnia 04.03.2009 r.

/pieczątka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/02/09

Uczestnicy postępowania
/wszyscy/
W dniu 03.03.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom
skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu
nieograniczonego na „Budowa rolkowiska – skateparku zlokalizowanego na terenie Parku
Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej” o następującej treści :
1. „Wskazane w projekcie architektoniczno - budowlanym elementy wyposażenia
rolkowiska ( JUMP COMER BANK , JUMP , RAMP itd.) dostępne są w dwóch
opcjach - STANDARD oraz PRESTIŻ ( pokryte specjalną matą jezdną RampLine) .
Którą z w/w opcji należy ująć w wycenie”
2. „W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego jest mowa o zakończeniu
drenażu francuskiego studnią chłonną o średnicy ok. 1,2 m i głębokości min. 2,0 m . Na
projekcie zagospodarowania terenu jest oznaczony drenaż wzdłuż dwóch dłuższych
krawędzi rolkowiska zakończonych na jednym końcu studniami chłonnymi . W
przedmiarze robót brak montażu studni , o których mowa wyżej oraz parametrów tych
materiałów . czy Zamawiający przewiduje montaż tych studni ? Jeśli tak proszę o
podanie stosowanych pozycji przedmiarowych”
3. „W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego jest mowa o wykonaniu
cięć przeciwskurczowych do połowy grubości płyty betonowej ( gr. 20,00 cm) , natomiast
w przedmiarze jest przewidziane tylko 7,00 cm. Proszę o sprecyzowanie wielkości”
4. „W przedmiarze robót nie przewidziano deskowania płyt betonowych .Na podstawie
jakiego katalogu norm należy uwzględnić koszt deskowania”
5. „Czy w przedmiarze robót w poz. Nr 36 należy również uwzględnić dostawę rur do
ślizgów ? Czy Zamawiający wskaże osobną pozycję jako dostawę ?”
6. Proszę o podanie zestawienia materiałów wyposażenia rozdzielni oświetlenia rolkowiska
–ROS”
W odpowiedzi na zadane pytanie Komisja Przetargowa informuje co następuje :
Ad.1 Należy ująć opcję STANDARD .
Ad.2 Wykonanie studni chłonnej (gruntowej z geowłókniną) ujęte jest w pozycjach nr 38,
41 i 42
Ad.3 Należy przyjąć cięcia przeciwskurczowe na głębokość 10cm - w pozycji 18 należy
przyjąć krotność 5 (zamiast 2)
Ad.4 Należy przyjąć deskowanie w ilości 14m2 w oparciu o KNNR 2 0101-010-050.
Ad.5 Dostawa rur stalowych jest ujęta w pozycji 33 - dostawa elementów stalowych.
Ad.6.

Opis
Ogranicznik przepięć
Rozłącznik główny izolacyjny
Wyłączniki nadprądowy 1-bieg
Lampka kontrolna pojedyncza
Wyłączniki nadprądowy 3-bieg
Stycznik instalacyjny
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3
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Napęd przycisków bez
samopowrotu,płaski,zi,1Z1R

3

Przełącznik podświetlany 3 położenia,biały
Łączniki mocujące

1
1

Element stykowy 1Z montowany do płyty
czołowej

2

dioda LED,zielona montowana do płyty
czołowej

1
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