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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach”. 
 

Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                          
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego.  
 
Zapytanie 1:  
 

W rozdziale 3.5 projektu technicznego oraz na rysunkach A1,A2,A3 i A4 opisano wzdłuż 
północno-wschodniej krawędzi boiska odwodnienie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, natomiast nie ujęto betonowych korytek w przedmiarze robót.                                     
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję. 
 

  Wyjaśnienie 1:  
 

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres robót opisany w pkt 3.5 projektu 
technicznego oraz na rysunkach A1,A2,A3, A4 związane z wykonaniem prefabrykowanych 
betonowych korytek stanowi przedmiot zamówienia, w związku z czym należy go doliczyć                   
i zawrzeć w cenie ofertowej.   

Ponadto zgodnie z pkt 12.1 SIWZ podstawą obliczenia ceny za przedmiot 
zamówienia są: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania                          
i Odbioru Robót, a przedmiar robót, który wchodzi w skład Dokumentacji projektowej, 
stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny. 
 
Zapytanie 2:  
 

W pozycji 22 przedmiaru robót ujęto dodatek na każde dalsze 7 cm głębokości koryta                            
z zastosowaniem krotności 1,25. Natomiast biorąc pod uwagę, iż z KNR-u 231/101/8 wynika 
dodatek na każde dalsze 5 cm głębokości należy zastosować krotność 1,4 aby uzyskać 
dalsze 7cm głębokości. Proszę o korektę krotności w przedmiarze.  
 

  Wyjaśnienie 2:  
 

W celu uzyskania planowanej głębokości koryta tj. 27 cm należy skorygować dodatek              
z poz. 22 przedmiaru za pogłębienie o dalsze 7 cm o współczynniki 1,4. 
W związku z czym należy go doliczyć i wycenić.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 12.1 SIWZ przedmiar robót stanowi 
jedynie materiał pomocniczy do wyceny. 


