
IR -271.23 .2013                                                                                                         Tarnów dnia 08.10.2013

dotyczy: przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego  w Woli Rzędzińskiej w rejonie Szkoły Podstawowej
i Przedszkola ogłoszonego na dzień 11-10-2013 r

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję poniższe wyjaśnienie do zapytania z dnia 07.10.2013r: 

Pytanie 1 
Prosimy o korektę przedmiarową robót dotyczących podbudowy pod opaskę wokół bieżni – kostka 6 cm, wg
projektu powinna być to warstwa 40 cm żwiru stabilizowanego cementem 

Odpowiedź:
Wycenić zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi, czy też Wykonawca winien zagospodarować ją we
własnym zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi do 1 km. 

Pytanie 3 
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  piłkochwyty  oraz  ławki  widoczne  np.  na  rys.1  nie  wchodzą  w  zakres
zamówienia; jeżeli zamówienie obejmuje te elementy prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź:
Tak nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Pytanie  4 
Przedmiar robót dla kanalizacji :

– błędna ilość wpustów ściekowych : wg rys. 1 ilość 33 szt.
– błędna ilość studzienek kanalizacyjnych: wg rys.1  oraz 4 ilość 28 szt,
– błędne ilości rur 

a) PVC  Ø  200 wg rys. 4: 127,5 mb (nie uwzględniono podejść do wpustów) 
b) PVC  Ø  300 wg rys. 4:   423 mb 
  

Prosimy o korektę przedmiarową (uwzględniającą również podejścia do  wpustów rur PVC  Ø 200). 

Odpowiedź:
Kanalizacja  opadowa  do  wykonania  jest  w  ograniczonym  zakresie  –  na  rysunku  (planie
zagospodarowania) zaznaczono zakres  do wykonania kolorem niebieskim . 
Pozycje jak wyżej wycenić zgodnie  z przedmiarem. 



Pytanie 5 
Czy pozycja przedmiaru kanalizacji „Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna rury 
160 mm – odcinki pionowe podejścia rur spustowych w ilości 74 mb dotyczy podłączenia do rur spustowych
przyszłego budynku? Prosimy o potwierdzenie ilości. 

Odpowiedź:
Tak, wycenić jak w przedmiarach. 

Pytanie 6
Czy  nawierzchnia  bieżni  wykonana  ma  być  w  tym  samym  systemie  co  nawierzchnia  boiska
wielofunkcyjnego? 

Odpowiedź:
Tak w takim samym systemie. 


