
 

 
 

 
                   Świnoujście, dnia 22.11.2013 r. 

MDK/ZP/1/2013 

   1. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono  

   ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/MDK/ZP/1/2013 

   2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/MDK/ZP/1/2013 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 20.11 i 21.11.2013 r. dotyczące treści 

SIWZ/MDK/ZP/1/2013 pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY FILII 

MDK W KARSIBORZE – PLAC REKREACYJNO BIWAKOWY”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z 

dnia 20.11 ORAZ 21.11.2013 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam 

wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując 

je również na stronie internetowej Zamawiającego 

Pytania z dnia 20.11.2013 r. 

 

Pytanie nr 1.  Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wykonawca ma wykonać „małe 

pole biwakowe” – prosimy o doprecyzowanie i dołączenie opisu co należy i jak tam 

wykonać? 

Odpowiedź: Zamawiający jako małe pole biwakowe przyjmuje trawnik ujęty na projekcie 

zagospodarowania terenu. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy wymiany istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe . Z opisu 

wynika, że całe ogrodzenie ma być systemowe, natomiast z przedmiaru wynika, że część ma 

być systemowa a część z siatki. Prosimy o ujednolicenie tej informacji. 

Odpowiedź: W punkcie 17.5 SIWZ – ostatni podpunkt po myślniku mówi, że przedmiar 

robót jest dokumentem pomocniczym, dlatego podstawą do sporządzenia wyceny ryczałtowej 

oferty jest dokumentacja projektowa, proszę uwzględnić opis dokumentacji projektowej czyli 

ogrodzenie systemowe. 

 

Pytanie nr 3. Na rysunkach parking jest poza granicą opracowania- prosimy o informację, 

czy należy go wykonać w ramach zamówienia? 

Odpowiedź: W punkcie 3 SIWZ pn. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamawiający określa co 

obejmuje przedmiot zamówienia jest tam wymieniony parking ( 7 miejsc parkingowych w 

tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).   

 

Pytanie nr 4. Wysokość ogrodzenia wg przedmiaru jest wynosi 1,5m; wg opisu technicznego 

2,03 i 2,43. Prosimy o informację jaka ma być wysokość ogrodzenia. 

Odpowiedź: W punkcie 17.5 SIWZ – ostatni podpunkt po myślniku mówi, że przedmiar 

robót jest dokumentem pomocniczym, dlatego podstawą do sporządzenia wyceny ryczałtowej 

oferty jest dokumentacja projektowa, proszę uwzględnić opis w dokumentacji projektowej. 



 

Pytanie nr 5. Czy ogrodzenie należy przesunąć za parking ? 

Odpowiedź: tak, ogrodzenie trzeba przesunąć za parking. 

 

Pytanie nr 6. Na terenie stoi murowany budynek, wg dokumentacji projektowej 

przewidziany jest do rozbiórki. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej rozbiórki. Jak należy 

ją rozliczyć? Lub czy rozbiórka budynku wykonana będzie poza tym zamówieniem? 

Odpowiedź: Rozbiórkę ww. budynku nie obejmuje niniejsze zamówienie.  

 

Pytanie nr 7. W przedmiarze dotyczącym wykonania ciągu pieszo – jezdnego oraz miejsc 

postojowych nie są uwzględnione wszystkie warstwy podbudowy. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji.. 

Odpowiedź: W punkcie 17.5 SIWZ – ostatni podpunkt po myślniku mówi, że przedmiar 

robót jest dokumentem pomocniczym, dlatego podstawą do sporządzenia wyceny ryczałtowej 

oferty jest dokumentacja projektowa, proszę uwzględnić opis w dokumentacji. 

 

Pytanie nr 8. Dotyczy wykonania ciągu pieszo – jezdnego: czy należy wykonać z polbruku 

typu Nostalit grubośc 6 cm? 

Odpowiedź: Tak z polbruku tego typu i na podbudowie opisanej w punkcie 2.2.1. Opisu 

projektu budowlanego.  

 

Pytanie nr 9. Dotyczy sceny plenerowej: czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rodzaju 

materiału z bankiraj na badi? Bankiraj posiada otwory po owadach czego nie posiada badi. 

Odpowiedź: Scenę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, należy zastosować 

materiał bankiraj. 

 

Pytanie nr 10. Dotyczy sceny plenerowej: z rysunków wynika, że Zamawiający wymaga 

zastosowania profili aluminiowych pokrytych proszkowo, natomiast w przedmiarze metodą 

anodową. Prosimy o doprecyzowanie tej informacji. 

Odpowiedź:  W punkcie 17.5 SIWZ – ostatni podpunkt po myślniku mówi, że przedmiar 

robót jest dokumentem pomocniczym, dlatego podstawą do sporządzenia wyceny ryczałtowej 

oferty jest dokumentacja projektowa, proszę uwzględnić opis w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 11.  Dotyczy kontenera socjalnego: czy prysznic w pomieszczeniu dla 

niepełnosprawnych musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: Oczywiście tak. 

 

Pytanie nr 12. Dotyczy kontenera socjalnego: Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie 

postawienia budynku sanitarnego w formie kontenerowej na wykonanie budynku socjalnego z 

płyty wielowarstwowej z wymaganymi niezbędnymi przyłączami? 

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w tym zapytaniu zmiany. 

 

Pytania z dnia 21.11.2013 r. 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy sceny: w rysunkach konstrukcji dachu podaje się płatew kalenicy 14 x 

14 cm a w opisie przyjmuje się 10x20 cm. Prosimy o informację , które wymiary przyjąć do 

kalkulacji? 



Odpowiedź: Należy przyjąć płatew kalenicową o wym. 14x14 cm. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy sceny: dot. obróbek dachu , w rysunkach mamy system rynnowy 

powlekany ICOPAL RAL 8028 – jest to brąz, a w przedmiarze ujęto do rynien brązowych 

rury spustowe z blachy miedzianej. Prosimy o uszczegółowienie i doprecyzowanie tych 

informacji? 

Odpowiedź: W punkcie 17.5 SIWZ – ostatni podpunkt po myślniku mówi, że przedmiar 

robót jest dokumentem pomocniczym, dlatego podstawą do sporządzenia wyceny ryczałtowej 

oferty jest dokumentacja projektowa, proszę uwzględnić opis w dokumentacji projektowej. 

 


