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Chorzów, dnia 20 listopada 2009

Pytania do zamawiającego

Dotyczy:

zamówienia publicznego nr P/2009/10/2/RB/UE, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego
oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieŜy Niewidomej
i Słabowidzącej w Chorzowie

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Pytanie nr 1
W SIWZ w rozdziale III inwestor podaje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
całkowitej 20mx40m na podbudowie betonowej, a w przedmiarze wskazuje wykonanie
nawierzchni na podbudowie z kruszyw i wielkość boiska wynosi 924m2. proszę wskazać
właściwą wielkość boiska i rodzaj podbudowy jaki naleŜy zastosować przy wycenie tego
zadania.
Odpowiedź:
Informuję, iŜ: zgodnie z Rozdziałem III § 1 ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zamówienie naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym.
W związku z powyŜszym:
1. właściwą podbudową boiska, jaką naleŜy wykonać w przedmiotowym zadaniu będzie
podbudowa warstwowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
z zachowaniem warstw określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót na stronie 22 oraz w projekcie technicznym (rys. nr 3);
2. całkowita powierzchnia nawierzchni syntetycznej jaką naleŜy wykonać w ramach
przedmiotowego zadania wynosi 924 m2 zgodnie z warunkami określonymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie technicznym.
Ilość nawierzchni obejmuje rzeczowo boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40
m wraz z opaską szerokości 1 m wykonaną z tej samej nawierzchni.

Przetarg nieograniczony nr P/2009/10/2/RB/UE

Jednocześnie informuję, iŜ projekt techniczny jest do wglądu w siedzibie
zamawiającego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej
i Słabowidzącej ul. Hajducka 22, Chorzów.
Zamawiający pracuje w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
od poniedziałku – do czwartku w godzinach 7.30 – 16.00.
oraz w piątek w godzinach 7.30 – 13.30.
W celu uzyskania wglądu w projekt techniczny proszę o telefoniczne umówienie się
z osobą upowaŜnioną do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień w kwestiach
merytorycznych, tj. mgr inŜ. Andrzej Korzeński - tel. komórkowy 607793021.

Pytanie nr 2
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego w/w zamierzenia budowlanego.
Odpowiedź:
Informuję, iŜ projekt techniczny jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, tj.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej ul.
Hajducka 22, Chorzów.
Zamawiający pracuje w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
od poniedziałku – do czwartku w godzinach 7.30 – 16.00.
oraz w piątek w godzinach 7.30 – 13.30.
W celu uzyskania wglądu w projekt techniczny proszę o telefoniczne umówienie się
z osobą upowaŜnioną do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień w kwestiach
merytorycznych, tj. mgr inŜ. Andrzej Korzeński - tel. Komórkowy 607793021.
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