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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

          

 
 
dot.: postępowanie przetargowe: Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach 
(gm. Byczyna) 
 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego 

wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 

 
1. Proszę o wyraŜenie zgody na wizję lokalną przyszłego placu budowy oraz na wykonanie kilku odkrywek w celu 

ustalenia miąŜszości warstwy humusu oraz określenia rodzaju rodzimej warstwy nośnej z powodu braku badań 
geologicznych w dokumentacji projektowej.  

2. Proszę o podanie długości oraz sposobu montaŜu bariery ochronnej BT20. 
3. Proszę podać wysokość ogrodzenia gdyŜ w przedmiarze jest 1.75m, a w dokumentacji projektowej 2.,m. 
4. Proszę o informację czy siatki i słupki ogrodzenia mają pozostać ocynkowane czy mają być powlekane – jeŜeli 

tak to w jakim kolorze? 
5. Proszę podać kolor wierzchniej warstwy poliuretanu. 
6. W przedmiarze nie ujęto wywozu humusu. Proszę uzupełnić przedmiar o tą pozycję oraz podać odległość 

wywozu. 
7. Proszę o ujednolicenie informacji zawartych w SIWZ oraz we „wzorze umowy” gdyŜ dokumenty te nie są spójne i 

mogą powodować rozbieŜność w wartościach ofert składanych do ww. postępowania przetargowego. 
 
 

Odpowiedź: 
 

 
Ad.1.  Teren przyszłego placu budowy jest terenem otwartym i dostępnym. Proszę jedynie ustalić termin wizyty na 
placu budowy z dyrektorem szkoły w Roszkowicach, tel. 77 414 60 04.  
Zamawiający sam dokonał odkrywek, w związku z tym proszę uwzględnić w wycenie dodatkowe 25 cm korytowania  
z powierzchni boiska i wywóz na odległość 3km z wykonaniem podbudowy z piasku (jak w Ad.6.) 
 
Ad.2. Średnica rury: 60 mm, Długość: 2000 mm, Wysokość: 1100 mm Zamontować w 2 stopach betonowych  
o wymiarach 20 x 20 x 80 cm 
 
Ad.3. Wysokość docelowa ogrodzenia 2,0 m: siatka 1,75 m, cokoły betonowe 30 cm, przewidziano zakład siatki na 
cokół 5cm, ze strony zachodniej ogrodzenia przewidziano montaŜ podwójnych cokołów na wysokość 60 cm. 
 
Ad.4. Siatka i słupki powlekane w kolorze zielonym, to samo się tyczy furtki i bramy. Drut naciągowy min 3,2 mm, drut 
siatki min. 2 mm plus powlekanie. 



 
Ad.5. Nawierzchnia poliuretanu w kolorze ceglastym. 
 
Ad.6. Proszę przyjąć w wycenie wywóz humusu na odległość 3km, jednocześnie proszę uwzględnić w wycenie 
dodatkowe 25 cm korytowania z powierzchni boiska i wywóz na odległość 3km z wykonaniem podbudowy z piasku. 
 
Ad.7. Proszę wskazać konkretne zapisy świadczące o niespójności SIWZ i wzoru umowy. 
 
Aszch/ 
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