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URZĄD MIEJSKI 
   w Bobowej 

 
ZP 341/1/2009 
Bobowa, 2009-02-03 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. 
Nazwa zadania:  Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem 

technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej. 
 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy:  
 
Treść zapytania :  

1. Czy do ofert naleŜy dołączyć  kosztorysy ofertowe? 
2. Czy do oferty naleŜy dołączyć harmonogram rzeczowo- finansowy? 
3. W przypadku konieczności zamieszczenia w ofercie harmonogramu rzeczowo-

finansowego, prosimy o zamieszczenie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
4. Na planie sytuacyjnym widoczne są 4 szt drzew do usunięcia. Czy opłaty za usuniecie 

drzew naleŜy uwzględnić w wycenie? Prosimy o podanie rodzaju drzew do usunięcia 
oraz ich pierśnicy. 

5. Czy w wycenie naleŜy uwzględnić platformę dla niepełnosprawnych o torze 
prostoliniowym? W przedmiarze udostępnionym przez Inwestora brak pozycji na 
dostawę i montaŜ takiej platformy. Prosimy o podanie parametrów technicznych 
platformy dla niepełnosprawnych. 

6. Czy do zakresu Wykonawcy naleŜy wykonanie terenów zielonych- trawników 
posadzenie krzewów i drzew? Roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarach 
udostępnionych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności ujęcia powyŜszych 
robót w wycenie, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te roboty wraz  z podaniem 
ilości. 

7. Prosimy o podanie parametrów technicznych siedzisk na trybunach. Czy mają to być 
siedziska z oparciem. 
 

Odpowiedzi Zamawiającego 
 
Ad.1 Nie- po wyborze  oferty Wykonawcy przedłoŜy kosztorys ofertowy , który ma być 
załącznikiem do umowy. Rozdział XV SIWZ. 
Ad.2 Nie – harmonogram rzeczowo-finansowy będzie załącznikiem do umowy z wybranym 
Wykonawcą. 
Ad.3 
Nie dotyczy. 
Ad. 4 Usunięcie drzew naleŜeć będzie do Zamawiającego. 
Ad.5– platforma przychodowa o torze prostym, napęd elektryczny, zasilanie 230V, 
AC, 50Hz, silnik 24V,DC,500W- kalkulacja własna w oparciu o wytyczne producenta 
(dostawcy).  
Ad.6 – ze względu na redukcję kosztów nie brano pod uwagę urządzenia terenów 
zielonych. W projekcie oprócz trawników nie przewidziano Ŝadnych elementów 
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zieleni średniej i wysokiej. Teren po wykonaniu robót wyrównać i uporządkować – 
zgodnie z Roz. 1. koszt. „roboty ziemne”. 
Ad.7 – siedziska bez oparć (lekki profil tylny) montowane za pośrednictwem 
systemowych rusztów do posadzki bądź frontu uskoku. Sposób doboru montaŜu 
pozostawia się na etapie robót wykończeniowych w gestii porozumienia pomiędzy 
inwestorem a wykonawcą (najkorzystniejsze rozwiązanie). Wymiary siedzisk szer. 41, 
gł. 37 cm. (np. siedziska Mondoseat 1 lub równowaŜne).  
 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 


