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        Do wszystkich Wykonawców 

 

Nasz znak: ZP.271.2.23.2022.KK                Brzesko, dnia 26.09.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym                    

pn. Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną                                      

w miejscowości Mokrzyska – III etap. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Gmina Brzesko jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 Pytanie 1: 

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego branży drogowej - na podstawie 

załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie wycenić tego elementu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił w załącznikach do SWZ komplet posiadanej dokumentacji 

technicznej koniecznej do wyceny całości zakresu przedmiotowego zamówienia                           

w szczególności przedmiar robót oraz  projekt zagospodarowania. 

 Pytanie 2: 

      Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej - na 

podstawie załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie wycenić tego 

elementu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w załącznikach do SWZ komplet posiadanej dokumentacji 

technicznej koniecznej do wyceny całości zakresu przedmiotowego zamówienia                           

w szczególności przedmiar robót. 

Pytanie 3: 

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji nagłośnienia sali 

gimnastycznej - na podstawie załączonej dokumentacji wykonawca nie jest w stanie 

wycenić tego elementu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w załącznikach do SWZ komplet posiadanej dokumentacji 

technicznej koniecznej do wyceny całości zakresu przedmiotowego zamówienia                     

w szczególności  przedmiar robót. 

Pytanie 4: 

W dokumentacji załączonej do przetargu w wykazie urządzeń mamy uwzględnioną 

dostawę kosza najazdowego - 2 szt - prosimy o informacje czy dostawa jest w zakresie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Dostawa koszy jest w zakresie Wykonawcy. Ponadto w dokumentacji projektowej 

zamiennej omyłkowo umieszczono plik o nazwie „URZĄDZENIA” - do wyceny 

oferty należy przyjąć urządzenia umieszczone w przedmiarze, czyli kosze podwieszane 

z napędem elektrycznym.               

Pytanie 5: 

Odnośnie posadzki sportowej - w dokumentacji projektowej na przekroju posadzka 

ma być gr. 8,1 mm, natomiast zgodnie z przedmiarem i opisem stanowiącym 

załącznik nr 11 do SWZ nawierzchnia ma być grubości 7,5 mm. Proszę                                         

o jednoznaczne wskazanie o jakich parametrach technicznych ma być posadzka 

sportowa. 

Odpowiedź: 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien brać pod uwagę nawierzchnię posadzki                        

sportowej o grubości 7,5 mm. 

Pytanie 6: 

W dokumentacji projektowej załączony został plik o nazwie "URZĄDZENIA", 

przedstawione tam zostały kosze najazdowe - czy należy je wycenić skoro                      

w dokumentacji są opisane kosze montowane do dźwigarów dachowych? W pliku 

tym jest też zestaw do siatkówki, ale to siatkówka plażowa (widać linie do zakopania 

w piasku) pokazano piłkę i pompki - czy to też jest w zakresie? Brak tych elementów 

w załączonym przedmiarze. 

Odpowiedź: 

Na powyższe pytanie udzielono wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie 4.             

     Pytanie 7: 

Proszę o udostępnienie dokumentacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Brak                   

w załączonej dokumentacji projektowej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w załącznikach do SWZ komplet posiadanej dokumentacji 

technicznej koniecznej do wyceny całości zakresu przedmiotowego zamówienia                           

w szczególności  przedmiar robót. 

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                            Z - ca BURMISTRZA  

                 (-) Grzegorz Brach 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania, 

2. a/a. 


