
                                                                                        Wleń, dnia 18.07.2008r.

                                          Wyjaśnienie

Do wniosku złożonego w dniu 17.07.2008r. odnośnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu 

Pytanie 1: W poz. 1 przedmiaru przyjęto grubość asfaltu 7 cm. W specyfikacji podano 8 cm

Odpowiedź 1. Należy przyjąć grubość 7 cm.

Pytanie 2: Czy w poz. 2 przyjęto dopłatę za wywóz asfaltu na odległość 19 km.

Odpowiedź 2.  Należy przyjąć dopłatę do wywozu asfaltu, ziemi itp. na odległość 19 km. 

                       oraz koszty utylizacji asfaltu.

Pytanie 3: W opisie technicznym podbudowy pod boisko przyjęto:

                Piasek 10 cm

               Warstwa nośna z kruszywa 32-64mm – grub. 15cm

               Warstwa wyrównawcza kliniec 5-20mm- grub.5cm

W poz. 4 przyjęto tylko podbudowę grub. 5 cm.

Odpowiedź  3. Należy przyjąć podbudowę z miałem kamiennym grub.5cm. Zgodnie z ustaleniami z
inwestorem zostanie wykorzystana istniejąca podbudowa pod asfalt

Pytanie 4; Dlaczego w pozycjach kosztorysowych przedmiaru nr.5,6,7 nie uwzględniono wykonania
wykopów, zasypek filtracyjnych, wywozu nadmiaru  ziemi czy zasypania. Ponadto w poz. nie podano
średnicy a podano kat. Gruntu określoną w specyfikacji III-IVj

Odpowiedź 4. Należy przyjąć w poz.5,6 wykopy, zasypki filtracyjne, oraz dodać do poz.2 wywóz
nadmiaru ziemi. Średnica rury drenarskiej 100mm.W poz. 7 należy przyjąć podsypki pod rury PCW
oraz wywóz nadmiaru ziemi. Kat. Gruntu II-III

Pytanie 5. W poz. przedmiaru nie uwzględniono wykonania rowków oraz ław betonowych o których jest
mowa w opisie technicznym, przyjęto podsypkę z piasku podczas gdy w opisie jest podsypka
cementowo-piaskowa

Odpowiedź 5. Należy uwzględnić wykonanie rowków oraz przyjąć ławy cementowo-piaskowe

Pytanie 6. W poz. 10 przedmiaru jest ilość 52,50 m2 a w opisie technicznym w ilości 410,50m2



Odpowiedź 6. Należy przyjąć ilość 52,50 m2

Pytanie 7. W poz 11 przedmiaru brak jest wykonania rowków i ław betonowych o których jest mowa w
opisie technicznym w którym podano także ilość 45 m

Odpowiedź 7. Należy przyjąć wykonanie rowków i ław cementowo-piaskowych

Pytanie 8. W poz.12 jest ilość 40m2 a w opisie 400,50m2

Odpowiedź 8. Należy przyjąć 40,00m2

Pytanie 9. W poz. 13,14 przedmiaru brak jest doprecyzowania jaka ma być siatka i jakie słupki.
Ponadto zaniżono ilość powinno być 148,00m

Odpowiedź 9. Należy przyjąć siatkę stalową powlekaną, słupki z rur stalowych  malowane.

Przyjąć długość 124,00m. W wymiarach boiska jest strefa bezpieczeństwa. 


