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Dotyczy postępowania:   Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Budowa boiska 

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

udziela się poniższe odpowiedzi: 

 

1. Z uwagi na stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności w załączonych do w/w postępowania 

przetargowego materiałach, konieczne jest wyjaśnienie/uszczegółowienie następujących kwestii: 

a. w opisie technicznym dokumentacji projektowej (na str. 4) przy opisie konstrukcji nawierzchni 

jest następujący zapis „Grunt rodzimy ze spadkiem 1% w kierunku drenażu”, natomiast załączona 

do projektu dokumentacja rysunkowa nie wskazuje, iż nawierzchnia boiska ma zaprojektowany   

nowy drenaż ? 

Odpowiedź: Zadanie nie obejmuje budowy drenażu. Odprowadzenie wody z płyty boiska odbywać 

się będzie w poprzez przesiąkliwość warstw konstrukcyjnych natomiast z terenu utwardzonego 

kostką brukową - powierzchniowo na teren własnej działki   

 

b. z opisu technicznego dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót wynika, że Wykonawca w 

swojej ofercie ma wycenić kruszywo jako nowy materiał, natomiast w dokumentacji projektowej 

(rys. nr 12) jest mowa o kruszywie z odzysku ?  

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kruszywo jako nowy materiał  

 

c. z opisu technicznego dokumentacji projektowej (na str. 5) przy nawierzchni utwardzonej wynika, 

że Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić podsypkę cementowo - piaskową o grubości 3 cm, 

natomiast w dokumentacji projektowej (rys. nr 12) jest mowa o grubości 5 cm ?  

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wykonać podsypkę cementowo-piaskową o gr 5 cm  

 

2. W oparciu o załączone do w/w postępowania przetargowego materiały dokumentacji projektowej 

brak jest ujętych w przedmiarze robót następujących robót budowlanych: 

a.  wykonanie oporu obrzeży betonowych boiska wielofunkcyjnego i nawierzchni utwardzonej pod 

trybuny w ilości 170,1 m z półsuchego betonu klasy (brak informacji w dokumentacji projektowej) 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w 

dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. W związku z 

powyższym Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamieszczony w projekcie budowlanym opór 



obrzeży betonowych z betonu klasy C12/15 i wartość tych robót należy uwzględnić w cenie 

ofertowej 

 

b. wykonanie robót ziemnych (wykopy + wywóz ziemi) pod fundamenty słupków wszystkich 

zaprojektowanych boisk i fundamenty zaprojektowanych piłko-chwytów boiska wielofunkcyjnego 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w 

dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. Zgodnie z projektem 

budowlanym roboty montażowe przy osadzaniu słupków i tulej, w tym roboty ziemne z tym związane, 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, zatem obmiar tych prac i wartość należy 

uwzględnić w cenie ofertowej 

 

c. wykonanie fundamentów z betonu klasy (brak informacji w dokumentacji projektowej) słupków 

do wszystkich zaprojektowanych boisk i fundamentów do zaprojektowanych dwóch piłko-chwytów 

boiska wielofunkcyjnego 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia określono w 

dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary są elementem pomocniczym. Zgodnie z projektem 

budowlanym roboty montażowe przy osadzaniu słupków i tulej, w tym wykonanie fundamentów z 

tym związane i dobór klasy betonu, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, zatem 

obmiar tych prac i wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej 

 

3. Czy Zamawiający potwierdza wywóz ziemi na odległość do 1 km zgodnie z treścią przedmiaru 

robót ? 

Odpowiedź: Tak 

 

 

                                                                                                               Z poważaniem 

 

     Kazimierz Szulc 

 Prezes OSP Turowice 


