
 

Pakosław, 26 maj 2010 r. 

 

Zn. RGRB 341/5/10 

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z  SIWZ 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach 

budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 oraz sztucznego lodowiska Łyżwinek”. 
 

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania wykonawcy  uprzejmie wyjaśnia: 

 

Pytanie 1 

W zakresie robót ziemnych przyjęto wywóz ziemi z wykopów na odległość 1 km. Nie 

uwzględniono kosztów utylizacji tej ziemi. Czy w związku z tym  inwestor wskaże miejsce 

wywozu ziemi w promieniu 1 km od budowy? 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych 

 

Pytanie 2 

W dokumentacji projektowej nie uwzględniono w zakresie bramek do piłki ręcznej na boisku 

do koszykówki i siatkówki. Zostały one uwzględnione w pozycji 35 przedmiaru. Czy należy 

je uwzględnić w ofercie? 

 

Odpowiedź: 

Nie uwzględniać  

 

Pytanie 3 

W poz. 35 przedmiaru uwzględniono dostawę i montaż wyposażenia sportowego jako 1 kpl. 

Czy w ofercie należy uwzględnić następujące ilości: 

- bramki do piłki ręcznej 2 szt. 

- tablice do koszykówki wraz z konstrukcją typową 2 szt.  

słupki do siatkówki wraz z siatką 1 para.  

 

Odpowiedź: 

Wyposażenie sportowe bez piłki ręcznej. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania materiałowego w poz. 39 przedmiaru.  Czy 

do przykrycia kanału do rozdzielacza należy przyjąć płyty betonowe czy stalowe? 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych. 



Pytanie 5 

Prosimy o jednoznaczne określenie, co jest podstawą do sporządzenia oferty. W rozdziale   17 

przyjęto, iż wynagrodzenie za zadanie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym za całe  zadanie. 

W pkt.2 zakres został określony przedmiarem robót. Czy w związku z tym podstawą do 

sporządzenia oferty jest przedmiar robót, który określa zakres ilościowy i jakościowy zadania 

i czy w związku z tym wartość robót będzie określona kosztorysem ofertowym, 

sporządzonym na podstawie przedmiaru robót i będzie rozliczeniem kosztorysowym. Przy 

porównywaniu dokumentacji projektowej i przedmiaru robót stwierdziliśmy liczne   

rozbieżności i w związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie podstawy sporządzenia 

oferty.  

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych 

 

Pytanie 6 

W dziale „Boisko do koszykówki i siatkówki oraz lodowisko” w poz. 26 jest  montaż rur  

PE-Xa, zgodnie z dokumentacją rury te mają być mocowane do siatki metalowej o oczkach 

min 10x10 cm lub większych, której nie ma w przedmiarze. Czy ta siatka ma być wyceniana, 

jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz uszczegółowienie z jakich prętów siatka ma 

być wykonana i z jakim rozstawem. 

 

Odpowiedź: 

Tak, siatkę należy wycenić. Siatka powinna być wykonana z prętów stalowych (stal czarna)  

o średnicy prętów 3 lub 4 mm i wymiarze oczek. Węzły siatki zgrzewane, wymiar oczka 

100x100 mm lub 150x150 mm. 

 

Pytanie 7 

Proszę o uszczegółowienie sposobu wykonania rozdzielacza kanału mrożeniowego, jaki   ma 

zostać zastosowany system odgałęzień tak aby zachować rozstaw pomiędzy przewodami  

jednego kolektora 20 cm. 

 

Odpowiedź: 

Rozdzielacz kanału mrożeniowego ma być wykonany jako element prefabrykowany. Taką 

usługę wykonują dostawcy systemów preizolowanych z tworzyw sztucznych. 

 

Pytanie 8 

Czy w poz. 40 „Dostawa i montaż rozdzielacza” mają być ujęte również rurociągi pomiędzy 

kanałem mrożeniowym a agregatem chłodniczym, jeśli tak to proszę o podanie w jakiej 

technologii mają być wykonane (np. rury preizolowane) oraz ich długość i ewentualną 

armaturę jeśli taka ma być. Jeśli nie należy wyceniać tych elementów to proszę o podanie 

sposobu zakończenia rozdzielacza w kanale mrożeniowym. 

 

Odpowiedź: 

Tak, mają być ujęte. Należy skorzystać z gotowych rozwiązań systemowych – rura PE  

w preizolacji osłonięta płaszczem z blachy stalowej ocynk np. system Raufrigo. Armatura  

w ramach dostawy agregatu chłodniczego. Długości należy odczytać z projektu. Zakończenia 

i połączenia w technologii zgrzewania elektrooporowego. 

 



Pytanie 9 

Czy w wycenie uwzględniać dostawę czynnika chłodniczego? 

 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie 10 

Na drodze dojazdowej od drogi asfaltowej (Rolniczej) do istniejącego budynku Gimnazjum 

projektowana jest trasa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji. Ta droga dojazdowa jest 

wyłożona płytami drogowymi. Przedmiar nie uwzględnia zdjęcia i wywiezienia tych płyt. Czy 

Inwestor będzie je zdejmował i wywoził we własnym zakresie? Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Ująć wszystkie niezbędne prace dla zakończenia inwestycji. 

 

Pytanie 11 

W poz. 60 jest zawarty montaż wodomierza dn 20 wraz z zaworami kulowymi. Czy  należy 

wyceniać dostawę wodomierza skoro obowiązek jego montażu leży po stronie spółki 

wodociągowej, czy mają zostać w tej pozycji tylko zawory kulowe, ewentualnie  czy wycenić 

w tej pozycji konsolę wodomierzową? 

 

Odpowiedź: 

Zakończyć konsolą wodomierzową, urządzenie wodomierzowe dostarczy Spółka Wodociągi. 

 

Pytanie 12 

Przedmiar określa montaż wodomierza wraz z zaworami kulowymi dn 20, a projekt  

przewiduje wodomierz dn 25 mm  i zawory dn 25 – proszę o poprawienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Obowiązuje projekt. 

 

Pytanie 13 

Przedmiar nie uwzględnia wykonania próby szczelności, płukania , chlorowania. Czy  należy 

takie pozycje uwzględnić w wycenie, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Tak, należy uwzględnić. 

 

Pytanie 14 

W projekcie jest pokazany montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową na rurą 

przyłącza wodociągowego, co nie jest uwzględnione w przedmiarze. Czy należy ująć to  

w  wycenie, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

 

Odpowiedź: 

Tak, należy uwzględnić. 

 

Pytanie 15 

Czy Inwestor jest w posiadaniu informacji o wysokości wody gruntowej? 



 

Odpowiedź: 

Inwestor nie posiada informacji o wysokości wody gruntowej. 

 

Pytanie 16 

Jeśli poziom wód gruntowych w okresie realizacji będzie wyższy od założonych to wg jakich 

zasad będzie rozliczane odwodnienie wykopów ? 

 

Odpowiedź: 

Przyjąć stan na dzień dzisiejszy tj. 50cm. 

 

Pytanie 17 

W poz. 50 „Dostawa i ułożenie odwodnienia linowego” jest obmiar 64 m , ta ilość dotyczy 

tylko boiska wielofunkcyjnego. Wg projektu odwodnienie liniowe jest też na terenie 

parkingu. Czy Inwestor rezygnuje z wykonania odwodnienia linowego na  parkingu? Jeśli to 

odwodnienie parkingów ma być wykonane to proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych 

 

Pytanie 18 

W dokumentacji odwodnienie liniowe jest podłączane do kanalizacji przez skrzynki 

odwodnieniowe, obmiar tego nie przewiduje. Czy Inwestor  zrezygnował z montażu   

skrzynek odwodnieniowych? Jeśli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Tak, mają być skrzynki odwodnieniowe. 

 

Pytanie 19 

W dokumentacji występuje zasypka ułożonych rur drenarskich żwirem o granulacji 8-16, brak 

jest takiej pozycji w obmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych. 

 

Pytanie 20 

Na rysunku profilu kanalizacji deszczowej są zaprojektowane studzienki betonowe fi 1200 10 

szt., natomiast fi 1000 4 szt. Wg rzutu wynika natomiast, że studnie D12 i D13, te które są wg 

profilu 1200 to mają być o średnicy fi 425 z PCV (co jest zgodne z opisem technicznym).  

W przedmiarze natomiast jest 14 szt. studni betonowych fi 1000. Proszę o wyjaśnienie ile  

i jakie studnie mają być przyjęte do wyceny oraz ewentualną poprawę przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Obowiązuje projekt. Studzienka D12 – dn1200, D13 – dn425 mm. 

 

 



Pytanie 21 

Proszę o podanie szczegółowego sposobu liczenia obmiarów robót ziemnych, gdyż  

w przypadku kanalizacji deszczowej, jeśli weźmiemy obmiar wykopów 706 m3 i podzielimy 

przez dł. wykopów 353 m  daje to średnią gł. 2 m przy szerokości wykopu 1 m. Wg profilów 

głębokości te są na większej części wykopów powyżej 2 m. A wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych na taką gł. i szer. bez szalunków jest niezgodne z zasadami 

bezpieczeństwa. W związku z tym proszę o  skorygowanie ilości robót ziemnych lub dodanie 

do przedmiaru pozycji na wykonanie i rozebranie szalunków. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych. 

 

Pytanie 22 

Zakładając przyjęcie obmiarów jak w punkcie powyżej brak jest wykopów pod studnie 

kanalizacyjne. Proszę o odpowiedź, czy wykopy pod studnie kanalizacyjne są uwzględnione 

w poz. 68. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych. 

 

Pytanie 23 

Czy w poz. 74 montaż separatora mają być uwzględnione wykonanie wykopu, obsypki  

i zasypania, czy czynności te są uwzględnione w pozycjach robót ziemnych dla tego działu? 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych. 

 

Pytanie 24 

W dokumentacji w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej opis zawiera dane, iż należy 

wykonać przyłącze z rur PVC SN8 LITYCH, przedmiar tego nie uwzględnia. Czy Inwestor 

zrezygnował z wykonania przyłącza z rur litych? Jeśli nie to proszę o uzupełnienie 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie roboty budowlane należy wycenić wg załączonego przedmiaru robót,  

a w przypadku ewentualnych rozbieżności wg zapisów jak w opisie technicznym i rysunkach 

szczegółowych 

 

Pytanie 25 

Wg profilu kanalizacji sanitarnej na przyłączu mają być zamontowane studnie fi 1000 1 szt. 

oraz fi 1200 1 szt., przedmiar uwzględnia wykonanie studni fi 1000 – 2 szt. Czy Inwestor  

rezygnuje z wykonania studni fi 1200 na rzecz fi 1000? Jeśli wielkości mają pozostać zgodnie 

z projektem proszę o poprawienie przedmiaru. 

 



Odpowiedź: 

Obowiązuje projekt. 

 

Pytanie 26 

Czy inwestor będzie sam dokonywał opłat niezbędnych badań dla zakończenia inwestycji 

typu badanie wody? Jeśli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru.  

   

Odpowiedź: 

Ująć wszystkie opłaty niezbędnych badań dla zakończenia inwestycji. 

 

 

 

 

                                                                   

 


