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WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
z dnia 10 grudnia 2018 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa
w miejscowości Długie Stare”

boiska przy Szkole Podstawowej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że
do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Treść zapytania:
1. Zgodnie z przedmiarem należy zamontować jedynie tuleje do słupów do
koszykówki - prosimy o potwierdzenie, że dostawa kompletnych słupów z tablicami i
obręczami nie wchodzi w zakres zamówienia. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót.
2. Zgodnie z przedmiarem należy zamontować jedynie tuleje do słupów do siatkówki
prosimy o potwierdzenie, że dostawa kompletnych słupów do siatkówki wraz z siatką nie
wchodzi w zakres zamówienia. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
3. Opis techniczny pkt 1.3 (str. 13). Prosimy o potwierdzenie , że obsianie trawą
istniejącego boiska ziemnego o wym. 18,0 m x 38,0 m nie jest objęte przedmiotem
zamówienia.
4. Opis techniczny pkt 1.7 (str. 14). Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia
nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia konserwatora zabytków ani
kosztów związanych z ewentualnym nadzorem konserwatorskim. Będą to opłaty po stronie
Zamawiającego.
5.Opis techniczny pkt 7.1 (str. 20). Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji
oświetlenia parku nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
6. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca podsypka piaskowa jest zagęszczona do
wymaganego stopnia zagęszczenia Id=0,68.
Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informuje:
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1.
Zamawiający informuje, że dostawa kompletnych słupów do koszykówki wraz z siatką nie
wchodzi w zakres zamówienia.
Ad. 2.
Zamawiający informuje, że dostawa słupów do siatkówki nie wchodzi w zakres zamówienia,
natomiast zakup i dostawa siatki do siatkówki wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 3.
Zamawiający informuje, że obsianie trawą istniejącego boiska ziemnego o wymiarach 18,0 m
x 38,0 m nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Ad. 4.
Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje kosztów związanych z
uzyskaniem pozwolenia konserwatora zabytków ani kosztów związanych z ewentualnym
nadzorem konserwatorskim – koszty po stronie Zamawiającego.
Ad. 5.
Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji oświetlenia parku nie jest objęte
przedmiotem zamówienia.
Ad. 6.
Zamawiający potwierdza, że istniejąca podsypka piaskowa jest zagęszczona do wymaganego
stopnia zagęszczenia.
Święciechowa, dnia 10 grudnia 2018 r.
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