Znak sprawy: NZ.273.190.2015.RZA

Kraków, dnia 09.09.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z niezbędną infrastrukturą i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 29 ul.
Dembowskiego 12 w Krakowie – w ramach rewitalizacji i modernizacji boisk szkolnych. Znak
sprawy: NZ.273.190.2015.AMA
Wg rozdzielnika

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.
PYTANIA I:
1. Proszę o wyjaśnienie rozbieŜności między głębokością korytowania, a grubością podbudów:
− Boisko: w przedmiarze w pozycjach 1-2 ujęto korytowanie na głębokość 15cm, natomiast
warstwy podbudowy + nawierzchnia w pozycjach 6-14 wynoszą 32,8cm,
− Plac pod rekreację: w przedmiarze w pozycji 30 ujęto korytowanie na głębokość 10cm,
natomiast warstwy podbudowy + nawierzchnia w pozycjach 35-40 wynoszą 46cm,
− Droga dojazdowa: w przedmiarze w pozycjach 74-75 ujęto korytowanie na głębokość 25cm,
natomiast warstwy podbudowy + kostka(poz.84-88) wynoszą 45cm.
2. Proszę o wyjaśnienie rozbieŜności pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi placu z urządzeniami do
ćwiczeń ujętymi w projekcie ( warstwa wyrównawcza 5cm, nawierzchnia poliuretanowa 8cm) a
przedmiarem ( warstwa wyrównawcza 10cm, nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 15+45).
3. Proszę o wyjaśnienie rozbieŜności pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi wewnętrznej drogi dojazdowej. Dokumentacja projektowa zawiera warstwę odcinającą z piasku o gr.10cm, natomiast brak
tej pozycji w przedmiarze. W dokumentacji projektowej ujęto kostkę betonową gr. 8cm, natomiast
przedmiar zawiera kostkę 10 cm.
4. Proszę o wyjaśnienie czy podana ilość ławy betonowej oraz obrzeŜy na boisku do koszykówki i
siatkówki jest prawidłowa. Przedmiar zawiera obrzeŜa w ilości 83,08m, (ława 3,11m3) natomiast z
wymiarów boiska wynika ilość 97,4m.
5. Proszę o wyjaśnienie ilości rur drenarskich fi 80. Przedmiar zawiera 169.8m, a rysunek z zagospodarowania przedstawia rury w ilości 178,22m.
6. Dokumentacja projektowa zawiera remont schodów terenowych z wykorzystaniem palisad granitowych, natomiast brak zakresu w przedmiarze. Proszę o sprecyzowanie czy powyŜszy zakres objęty
jest postępowaniem.
7. Proszę o sprecyzowanie ilości kamer do zamontowania. Przedmiar, dokumentacja projektowa instalacji monitoringu i rysunki uwzględniają montaŜ dwóch kamer, natomiast dokumentacja projektowa ogólna (str.12 ) uwzględnia cztery kamery.
8. Proszę o sprecyzowanie rodzaju kostki wymaganej przez Zamawiającego do ułoŜenia. Przedmiar w
opisie i w zestawieniu materiałów zawiera kostkę brukową betonową, natomiast dokumentacja projektowa mówi o kostce betonowej śrutowanej o wymiarach 10x10x6cm.
9. Dokumentacja projektowa ujmuje w zakresie robót do wykonania przesadzenie dwóch krzewów
iglastych, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne pozostałych drzew. W związku z brakiem pozycji w
przedmiarze prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ I:
1. Dla boiska poz. 1,2 wsp. ma być 1.0 , poz. 1.3 i 1.4 obmiar 133,22 m3
Dla placu rekreacyjnego poz. 2.1 wycenić wg KNR 231 0101-01 dla 82,80 m3 oraz dodać poz.
2.1a wg KNR 231 0101-02 dla 82,80 m3 ze wsp. 3.0, poz. 2,2 i 2,3 obmiar 28,98 m3
Dla drogi dojazdowej w poz. 4.6 wsp. 4,0 a dla poz. 4.10 i 4.11 obmiar 84,70 m3

2. NaleŜy przyjąć wartości z opisu do projektu pkt 6.7 (poliuretan 8,0cm, warstwa wyrównawcza
5,0cm)
3. NaleŜy zastosować warstwę odcinającą z piasku gr. 10,0cm wg KNR 231 0106-03 oraz KNR 231
0106-04 ze wsp. 4,0 dla 205,0 m2 i wycenić kostkę brukową gr. 8,0cm.
4. ObrzeŜa naleŜy przyjąć w ilości 97,40mb dla poz. 1.18 oraz ławę w ilości 3,64m3 w poz. 1.17
5. NaleŜy przyjąć ilość 178,22mb rur drenarskich wg poz. 5.6
6. Przedmiotowy zakres nie jest objęty robotami.
7. NaleŜy przewidzieć kamery zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową – projekt instalacji
monitoringu.
8. NaleŜy przewidzieć kostkę betonową śrutowaną kolor szary, grubość 6 cm w poz. 3.19
Rozmiary kostki w rzucie mogą się zawierać w zakresie od 5,3(7,3)x9,1, 10x10, 12x9, do
12x12cm
9. W ofercie naleŜy wycenić wg kalkulacji indywidualnej przesadzenie dwóch sztuk krzewów iglastych.
PYTANIE II:
1. Proszę o sprecyzowanie rozbieŜności między parametrami opisanymi w projekcie, a załączonymi
do dokumentacji projektowej kartami katalogowymi:
- w opisie technicznym ujęto kosze na śmieci z konstrukcji stalowej i drewnianej
(1000x300x300mm, poj., 52l, natomiast w karcie technicznej ujęto kosze stalowe
(1440x570mm, poj. 75l)’
- w opisie technicznym ujęto ławki drewniane (1820x950x570 mm) z desek sosnowych, natomiast
w karcie technicznej ujęto ławki stalowe (1800x1040x650mm) z rur stalowych.
ODPOWIEDŹ II:
Do wyceny naleŜy przyjąć ławkę i kosze na śmieci zgodnie z przedmiarami i opisem do projektu.
W załączeniu - skorygowane karty katalogowe.
PYTANIE III:
W związku z występowaniem do głębokości 2,5 m p.p.t litej skały wapiennej (wg załączonej opinii
geotechnicznej) a koniecznością wykonania kanalizacji na głębokości poniŜej 2,5 m (od 3,20-2,69 m
p.p.t) prosimy o podanie technologii wykonania kanalizacji w skale, poniewaŜ ani przedmiar ani
STWiOR nie przewidują wykonania wykopów w skale, tylko w gruncie kat. III.
ODPOWIEDŹ III:
Dla kanalizacji poz. 6.2 naleŜy wycenić wg KNR 201 0201-06 dla 58,46 m3 , poz. 6.4 naleŜy wycenić
wg KNR 201 0215-07 dla ilości 156,56 m3 przy wsp. 0,80 , poz. 6.5 wg KNR 201 0301-04 dli ilości
156,56 m3 przy wsp. 0.20 dodając poz. 6.1a wg KNR 201 0118-02 dla ilości 183,71 m3

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a

