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Dotyczy postępowania:   Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które 

udziela się poniższe odpowiedzi: 

 

1. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ma mieć kolorystykę: 

- boisko do tenisa – kolor ceglasto-czerwony 

- pozostała powierzchnia  kolor zielony. 

Odpowiedź: Kolorystyka nawierzchni wskazana w projekcie budowlanym w części opisowej (str.2) 

tj: Powierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym z wyodrębnionym polem gry do tenisa ziemnego 

w kolorze ceglanym (ewent.pomarańczony). Dla boiska do tenisa zamawiający dopuszcza 

zastosowanie koloru ceglasto-czerwonego. 

 

2. Przedmiar podaje w poz. 9: 

 
co jest niezgodne z projektem, który nie przewiduje warstwy z kruszyw 0.075-4 mm. W związku z 

powyższym wnosimy o stosowną korektę albo przedmiaru albo projektu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż roboty należy wykonać tak jak wskazuje projekt 

budowlany, gdyż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,: „Szczegółowe warunki i zakres 

zamówienia określono we wzorze umowy oraz w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary 

robót są elementem pomocniczym do oszacowania wartości oferty”.  

 

3. Proszę o potwierdzenie, że obmiar robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót z 

uwzględnieniem uwagi we w poprzedzającym punkcie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż rzeczywisty zakres robót określa projekt budowlany, gdyż 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,: „Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono 

we wzorze umowy oraz w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary robót są elementem 

pomocniczym do oszacowania wartości oferty”. Przygotowany na podstawie przedmiarów 

kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona 

cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy 

przedmiarem, a projektem budowlanym.   

 



4. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego 

zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

7. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy 

w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 

-realizacji dodatkowych robót budowlanych, 

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła 

wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da 

się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności 

wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia 

świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.), 

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na 

termin wykonania zamówienia, 

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z 

technologią. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót 

w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zamian w projekcie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do umowy w/w zapisy 

 

 

 

 

                                                                                                               Z poważaniem 

 

   Grzegorz Zganiacz 

  Prezes OSP Fałków 

 


