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dotyczy: przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej
ogłoszonego na dzień 26-08-2013 r. 

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  Prawo  Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z
dnia  14.08.2013r : 

Pytanie Nr 1
Czy  podbudowa  jest  właściwie  przygotowana  umożliwiając  bezpośrednią  instalację  nawierzchni
poliuretanowej  o  stałej  zamawianej  grubości,  czy  podbudowa  wymaga  dodatkowych  robót
związanych z jej wyrównaniem i przygotowaniem np. frezowanie, instalacja warstwy wyrównującej,
instalacja większej grubości nawierzchni, uzupełnienia i inne ?. Jeśli podbudowa nie jest gotowa do
bezpośredniej  instalacji  nawierzchni  poliuretanowej  o  zamawianej  stałej  grubości  to  proszę  o
szczegółowe określenie zakresu robót.

Odpowiedź.
Tak,  jest właściwie przygotowana.
Podbudowa  boiska  ma  nawierzchnię  betonową  umożliwiającą  bezpośrednią instalację nawierzchni
poliuretanowej.  

Pytanie Nr 2
Zwracam się z prośbą o dokładne opisanie zakresu remontu trybun. Zamawiający wymaga wykonania
remontu ścian fundamentowych pod siedziska, natomiast nie wskazuje dokładnie na czym ten remont
ma  polegać.  Powyższe  narusza  dyspozycję  art.  29  ust.1  pzp,  który  nakłada  na  Zamawiającego
obowiązek dokonania dokładnego i rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź.
Remont  trybun  obejmuje  wykonanie  naprawy  istniejących  fundamentów  betonowych  poprzez
uzupełnienie ubytków i  ich nadbetonowanie,  w ilości podanej w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3
Zamawiający określił rodzaj wynagrodzenia jako ryczałtowe, w związku z powyższym informuję, że
wymóg  dołączenia  do  oferty  zestawienia  Robocizny,  Materiałów,  Sprzętu  oraz  tabeli  elementów
scalonych  jest  nadmierny.  Nie  można  uznać,  że  jest  to  dokument  niezbędny do  przeprowadzenia
postępowania w rozumieniu art. 25 ust. 1 pzp, ponieważ tego rodzaju dokumenty wymagane są przy
wynagrodzeniu  kosztorysowym  w  celu  dokonania  rzetelnego  rozliczenia   porealizacyjnego.  Przy
wynagrodzeniu ryczałtowym takie rozliczenie nie będzie miało miejsca, cena jest z góry ustalona i nie
podlega zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie za wykonane zamówienie jest ryczałtowe, a załączone
przedmiary z zestawieniem RMS i tabelą elementów scalonych mają charakter pomocniczy, jednak
zgodnie z zapisami SIWZ należy je dołączyć do oferty. 
Załączone do  oferty przedmiary  z  tabelą elementów scalonych umożliwią   określenie kosztów
poszczególnych  elementów  robót,  co  jest   niezbędne  dla   Zamawiającego  przy  dofinansowaniu
przedmiotowego zadania ze środków unijnych. 


