Olsztyn, dnia 09.01.2018 r.

Do uczestników postępowania
oraz strona internetowa
www.portalogloszen.arimr.gov.pl

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy na
zadanie pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach, gmina Olsztyn”.
W związku z wpłynięciem pytań do treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień
oraz zmienia termin składania ofert:
Pytanie 1
W przedmiarze robót nie uwzględniono rur drenarskich śr. 92/80 mm. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Sączek drenarski został uwzględniony w pozycji 1.2.2 – pozycje należy skosztorysować
jako analizę indywidualną uwzględniając sączek
Pytanie 2
W przedmiarze robót. Poz.1.2.2 przyjęto wymiar rowka drenarskiego 25x40 cm. Zgodnie z
dokumentacją projektową powinno być 40x40 cm. Prosimy o korektę lub potwierdzenie, że w
przedmiarze ujęto poprawny wymiar.
Odp. Należy wykonać rowek drenarski 40x40 cm
Pytanie 3
W przedmiarze robót poz. 1.2.1 wyliczono wykopy dla rowka drenarskiego przyjmując jego
przekrój 25x40 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 40x40 cm. Prosimy o
korektę ilości wykopów lub potwierdzenie, że w przedmiarze ujęto poprawną ilość.
Odp. Należy uwzględnić ilość wykopów dla rowka drenarskiego 40x40 cm
Pytanie 4
W przedmiarze robót nie uwzględniono ław pod obrzeża. Prosimy o uzupełnienie lub
potwierdzenie, że nie należy wykonywać ław pod obrzeżami.
Odp. Pozycje 1.3.1 (Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie cementowo-piaskowej - separacja
boiska) oznaczono jako analogię - należy w pozycji uwzględnić wykonanie ławy
Pytanie 5
Zgodnie z dokumentacją projektową należy pod płytą boiska wykonać warstwę niwelującą
z piasku średnioziarnistego. Projekt nie podaje grubości tej warstwy. Z wyliczenia dla poz. 1.1.2
przedmiaru wynika, że przyjęto średnią grubość tej warstwy 10 cm. Prosimy potwierdzenie, że
jest to poprawna grubość warstwy lub o korektę.
Odp. Przedmiar określa średnią grubość warstwy na 30 cm - (675+138+24)*0,3– należy tą
wartość przyjąć do oferty

Pytanie 6
W rozdziale 2.2 przedmiaru występuje ogrodzenie panelowe. Tego elementu nie ma zarówno
w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie
dokumentacji.
Odp. Ogrodzenie panelowe stalowe powlekane o oczku 40x40, grubość drutu fi 3mm
Słupki stalowe o wymiarach 40x40. Ogrodzenie należy wykonać wokół siłowni znajdującej się
obok boiska.
Pytanie 7
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową występuje zestaw (tzn.
2 szt.) koszy do koszykówki. W przedmiarze poz. 3.3 występują 4 kosze. Prosimy o korektę
przedmiaru lub potwierdzenia, że 4 szt. (tzn. 2 zestawy) to poprawna ilość.
Odp. Należy w ofercie uwzględnić kpl. 2 koszy składających się z fundamentu, wysięgnika ze
słupem typu gęsia szyja, tarczy z poręczą i siatką.
Pytanie 8
W przedmiarze nie ma zestawu do tenisa oraz zestawu do badmintona. Elementy te występują
zarówno w projekcie, jak i w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o uzupełnienie lub
informację o rezygnacji z tych elementów.
Odp. Należy w ofercie uwzględnić zestaw do tenisa oraz zestaw do badmintona składające się z
słupków z sitakami,. Słupki demontowane mocowane w tulejach.
Pytanie 9
W przedmiarze robót nie ujęto szafki sterowania oświetleniem. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy uwzględnić w cenie oferty.
Pytanie 10
W przedmiarze robót wyliczono roboty ziemne dla grubości warstw 15 cm. Z robót występujących
w przedmiarze wynika, że grubość ta powinna wynosić co najmniej 50 cm. Prosimy o korektę
robót ziemnych.
Odp. Należy przyjąć grubość warstwy 45 cm.
Pytanie 11
Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys.
Odp. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć przed podpisaniem umowy (opracowanie metodą
kalkulacji szczegółowej) cena podana w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną
wynikającą z kosztorysu ofertowego.
Zestaw II
Pytanie 1
Czy w wycenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia wys. do 1 m - 42 mb, poz.
2.2.1-2.2.2 przedmiar ? Jeśli tak, to jakie należy przyjąć parametry tego ogrodzenia, tj. z jakiej
siatki, o jakich oczkach i grubości drutu, jakie słupki? W dokumentacji projektowej ogrodzenie to
nie występuje i nie ma opisu tego ogrodzenia.
Odp. Ogrodzenie panelowe stalowe powlekane o oczku 40x40, grubość drutu fi 3mm
Słupki stalowe o wymiarach 40x40. Ogrodzenie należy wykonać wokół siłowni znajdującej się
obok boiska.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w zakresie terminu składania ofert.
Zmieniona treść pkt.10 pkt. 1 Zapytania Ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:
Oferty można składać Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn, ul. Zielona 66 w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 15.00
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania Ofertowego
Pozostała treść Zapytania Ofertowego nie ulega zmianie.
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