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Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień  09.04.2014r pn.:  Zagospodarowanie
terenu  Przedszkola  w Zgłobicach ”  

                   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia
01.04.2014: 

W związku z planowanym udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym na
wykonanie  inwestycji  zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  udzielenie  wyjaśnień  i
odpowiedzi na niżej  wymienione pytania i  zagadnienia zaistniałe  w związku z rozbieżnościami
pomiędzy  dokumentacją  projektową,  a  kosztorysem  inwestorskim  oraz  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia i tu:

1. Dla prawidłowej wyceny prosimy o udostępnienie rysunków projektowych altany (25 m2)
oraz podanie szczegółowych, właściwych podstaw wyceny i przypisanych im przedmiarów. 

Odp.  Rysunki altany przedstawiono wg załącznika. 

Ponadto w załączonym do SIWZ przedmiarze instalacji elektrycznej nie ujęto również: 
- zlikwidowania latarni oświetlenia zewnętrznego, 
- zlikwidowania odcinka kabla oświetleniowego. 
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 
Odp.  Nie należy wyceniać. 

W przedmiarze dotyczącym zabezpieczenia sieci uwidoczniono 43m rur osłonowych PS 160 oraz
12,5 mb rur PS120, a w przedmiarze dotyczącym terenu wskazano 21 m rur DFK 50, podczas gdy
w dokumentacji projektowej wskazano na konieczność wykonania 48 mb rur PS 110, 11m PS 225
i  35m  PS  110.  Prosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  prawidłowych  materiałów  i  wartości
przedmiarowych. 
Odp./ Dla prawidłowego porównania ofert wycenić zgodnie z przedmiarem. 

W przedmiarze  zagospodarowanie  terenu  nie  ujęto  nakładów  na  dostawę  i  montaż  skrzynki
elektrycznej oraz konsoli uwidocznionej w ogrodzeniu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji
oraz obmiarów w/w robót. 
Odp. Skrzynka elektryczna jest zamontowana przez ZE. 

W tym samym przedmiarze w poz. 430 wskazano na betonowe obrzeżą placu zabaw przy czym w
dokumentacji  projektowej  obrzeża  te  to  elementy  gumowe  (8x30).  Prosimy  o  wskazanie
właściwego materiału. 
Osp. Przyjąć jak w przedmiarze. 

W projekcie przyjęto założenia zakładające istnienie utwardzonego zjazdu na posesję z ul. Nowej,
podczas  gdy  taki  zjazd  (możliwy  do  wykorzystania)  nie  istnieje.  Prosimy  o  uzupełnienie
przedmiarów o w/w założenie projektowe i podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów. 
Odp. Zjazd z ul. Nowej będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 


