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Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie1

 Prosimy o uzupełnienie PB o część dotyczącą ogrodzeń, piłkochwytów (rysunki, część opisowa)

Odpowiedź 1 
Opis techniczny dot. ogrodzenia terenu oraz piłkochwytów zabramkowych znajduje się w części opisowej 'Projektu zagospodarowania terenu, podpunkt '8.2. Ogrodzenie terenu (str. 36)
Ogrodzenie terenu oraz piłkochwyty są elementami systemowymi, w związku z czym wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej dostarczanej przez producenta systemu ogrodzeń panelowych oraz piłkochwytów zabramkowych

Pytanie2

 Prosimy o uzupełnienie PB, przedmiarów o część dotyczącą budek strażniczych przy wjazdach

Odpowiedź 2

Część dotycząca w/w elementów została załączona do przedmiaru robót dot. zagospodarowania terenu – poz. 302-312 (w załączniku do odpowiedzi 2, osobny plik)

Pytanie3

 Prosimy o uzupełnienie PB o zakres zieleni

Odpowiedź 3

W projekcie zagospodarowania terenu proponuje się zastosowanie gatunków roślinności wysokiej charakterystycznej dla zastanej szaty roślinnej. Działania projektowe odnoszą się do wykonania dosadzeń do gatunków istniejących (przede wszystkim drzew iglastych).
Drzewa należy sadzić w doły odpowiednich rozmiarów, zaprawione w całości ziemią urodzajną. Ziemia dostosowana musi byś koniecznie do potrzeb danej roślinności, ze szczególnym uwzględnieniem roślin iglastych oraz kwasolubnych. Przy każdym nowo posadzonym drzewie zamocować należy po trzy paliki cylindrycznie zaokrąglone, ciśnieniowo impregnowane, otoczone siatką plastikową o wys. min. 1,0 m.
Proponuje się odnowienie trawników istniejących poprzez wzbogacenie gleby nawozem ogrodniczym (po uprzednim oczyszczeniu terenu i wykoszeniu chwastów) oraz zastosowaniu dodatkowego wysiewu nasion traw. Nasiona wysiewamy w ilości 15,0 g mieszanki traw na 1,0 m2. Przy obsiewie mieszanką zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 0,50 m od pni lub granicy grupy krzewów.

Pytanie 4

Na stronie Zamawiającego zamieszczony został jedynie projekt budowlany. Prosimy 
o udostępnienie również projektu wykonawczego

Odpowiedź 4

 Inwestor dysponuje tylko taką dokumentacją, którą zamieścił w BZP

Pytanie 5
Brak jest projektu oraz jakichkolwiek wytycznych dot. kotłowni jak również sieci c.o.

Odpowiedź 5
Źródłem zasilania c.o. i instalacji c.w.u. jest pompa ciepła i kolektory słoneczne. Szczegółowe wytyczne zawarte są w projektach wewnętrznych instalacji wod.-kan. i c.o.
Część dotycząca sieci c.o. została załączona do przedmiaru robót dot. instalacji zewnętrznych – poz. 73-90 (zał do odpowiedzi nr 5)

Pytanie 6

 Elewacja północna, wschodnia, zachodnia bud. sportowego nie zgadza się z rzutami.

Odpowiedź 6

Elewacje zostały błędnie opisane w stosunku do stron świata. Właściwie opisane rys. przekazano w załączniku (załącznik do odpowiedzi 6)

Pytanie 7

Bud. sportowy – brak w przedmiarach stropu żelbetowego gr. 12 cm

Odpowiedź 7

Przedmiar robót został uzupełniony o powyższe braki – poz. 34 oraz poz. 35 (poprawiony przedmiar w załączniku do odpowiedzi 7)

Pytanie 7
Czy Zamawiający zezwala na samodzielne uzupełnienie elementów przedmiarów robót, które wg Wykonawcy powinny się tam znaleźć?

Odpowiedź 7

Zezwala się na uzupełnianie elementów przedmiarów po uprzedniej konsultacji z Projektantem



Pytanie 8.
 W przedmiarze robót w poz. 296 ogrodzenie ma wys. 2m – 1584,53mb, jednak w części opisowej Projektu zagospodarowania terenu pojawia się informacja o ogrodzeniu wys.1,5m oraz 2m. Jaka ma być wys. dla danych ilości?

Odpowiedź 8
Ogrodzenie wys. 2,0 m: ogrodzenie zewnętrzne – 830,84mb
Ogrodzenie wys. 2,0 m: wygrodzenie trybun sportowych – 447,50mb
Ogrodzenie wys. 1,50 m: wygrodzenie poszczególnych stref zagospodarowania – 282,16mb
W związku z powyższym całkowita długość ogrodzenia terenu (bez piłkochwytów zabramkowych) wynosi 1560,50mb 

Pytanie 9

 W przedmiarze robót w poz. 301 są bramy jedno- oraz dwuskrzydłowe w ilości 26szt. jednak nie ma podanej informacji o wymiarach tych bram. W części opisowej do Projektu zagospodarowania terenu pojawiają się bramy h=2,0m oraz h=1,5m, światło bram to 3,0m; z Planu zagospodarowania terenu wynika jednak, że bramy ogrodzenia zewnętrznego mają światło 5,0m. Jakie mają być ilości dla poszczególnych bram?

Odpowiedź 9
- Bramy jednoskrzydłowe o wym. 2,0x1,0 m (wys. x szer.) - 6 szt.
- Bramy jednoskrzydłowe o wym. 1,5x1,0 m (wys. x szer.) - 4 szt.
- Bramy dwuskrzydłowe o wym. 2,0x3,0 m (wys. x szer.) - 7 szt.
- Bramy dwuskrzydłowe o wym. 2,0x5,0 m (wys. x szer.) -  4 szt.
- Bramy dwuskrzydłowe o wym. 1,5x3,0 m (wys. x szer.) - 7 szt.
- W związku z powyższym całkowita ilość furtek oraz bram wynosi 28 szt.

Pytanie 10.
Czy w poz. 292 i 294 przedmiaru ma być wyceniona kostka gr. 10cm. W opisach projektu jest mowa też o kostce gr. 8cm. Jakie mają być ilości dla poszczególnych grubości?

Odpowiedź 10

Kostka brukowa gr. 10cm – 845,65m2 (parking przy bud. zaplecza sportowego)
Kostka brukowa gr. 8cm – 5537,96m2 (plac przed sceną widowiskową, parking przy trybunie zachodniej)

Pytanie 11
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz wyjaśnień z dnia 12.01.201 Or. , zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Czy parametry nawierzchni poliuretanowych stanowią wymagania minimalne i zamawiający dopuszcza zaoferowanie nawierzchni o lepszych własnościach.Przykładowo, podane wydłużenie względne 53 + 5 % dla nawierzchni typu Natrysk (bieżnia) stanowi wynik jednej konkretnej Conipur SP. Podobnie w przypadku nawierzchni EPDM (kort), wynik 65 ± 6 % uzyskała nawierzchni Conipur EPDM (w załączeniu wyciąg z rekomendacji). Im wyższa wartość liczbowa parametru tym lepsza własność, w związku z powyższym zasadne jest wskazanie wydłużenia względnego, jako np. > 47 % dla nawierzchni typu Natrysk oraz np. £ 60% dla nawierzchni typu EPDM. Taki zapis umożliwi zaoferowanie lepszych produktów oraz spowoduje, że postępowanie będzie miało charakter przetargu nieograniczonego,obecnie w przetarg mogą wystartować jedynie określeni wykonawcy.
W przypadku odporności na uderzenie odcisk kulki 550 ± 50, wskazana własność także charakteryzuje nawierzchnie Conipur. Inne nawierzchnie posiadają wyniki > 500 Należy także zaznaczyć, że sam fakt wskazywania powierzchni odcisku kulki nie jest parametrem. W badaniu odporności na uderzenie próbka poddawana jest uderzeniu o stałej sile, a parametrem jest pęknięcie lub brak zmian po badaniu. Odcisk kulki nie stanowi własności i nie wpływa na ocenę jakości nawierzchni (w załączeniu pismo ITB).
Odpowiedź 11

Zamawiający określił w SIWZ minimalne parametry dla w/w nawiarzchni. Jeśli Wykonawca zaoferuje materiał o wyższych parametrach niż wymagane, Zamawiający uzna taką ofertę. 


UWAGA

Przedmiar robót – bud. zaplecza sportowego:

- Dodatkowe pozycje, o które został uzupełniony przedmiar robót: poz. 286-290
- Pozycje, których obmiar uległ zmianie: poz. 242, poz. 243, poz. 245, poz. 295

Przedmiar robót – trybuna zachodnia: 
- Pozycje, których obmiar uległ zmianie: poz. 66 
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