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Niemodlin, 2 grudnia 2013 r. 
IFE.271.18.2013 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
        pn. „Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

1. Na stronie internetowej gdzie znajduje się ogłoszenie o zamówieniu w zakładce Architektura 
znajdują się rysunki, które w treści nie posiadają polskich znaków. Prosimy o ich skuteczną 
edycję. 

2. Prosimy o udostępnienie rysunków i opisu technicznego branży architektura budynku, bowiem 
korzystając z Waszych programów nie można ich właściwie otworzyć. 

Odpowiedź: Opublikowane na stronie internetowej dokumenty są prawidłowe. Możliwość 
prawidłowego wyświetlenia plików zależy od posiadanego systemu operacyjnego oraz wersji 
przeglądarki plików PDF. Przy systemie Windows XP należy mieć zainstalowaną przeglądarkę 
plików PDF Acrobat Reader w wersji 6. Wyższe wersje uniemożliwiają prawidłowe otwarcie 
plików PDF w tym systemie. 
Zamawiający zamieszcza dodatkowo przedmiotowe pliki w formacie JPG. 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla 

zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona, to proszę 
również o podanie warunków, przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 

Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności na etapie realizacji 
zadania, po przedstawieniu warunków przez Bank oraz pod warunkiem, iż kredyt przeznaczony 
będzie na przedmiotowe zadanie. 
 
4. Jaki kosztorys należy przedstawić z ofertą: uproszczony czy szczegółowy? A może tylko 

wystarczy wykaz finansowo rzeczowy robót z podziałem na elementy , który będzie stanowił 
podstawę rozliczeń, jako że obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe ? 

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający nie może 
żądać na etapie ogłoszenia zamówienia jakiegokolwiek kosztorysu. Wykonawca ma obowiązek 
podać jedynie czynniki cenotwórcze w formularzu ofertowym. Przedłożenie kosztorysu przez 
Wykonawcę jest dobrowolne. 
 
5. Czy parkingi oznaczone na planie zagospodarowania cyfrą 7 są przedmiotem zamówienia (kostka 

betonowa 8*10*20 cm ). Brak bowiem przedmiaru w tym zakresie i nie są opisane w pkt.III SIWZ„ 
opis przedmiotu zamówienia ''? 
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Odpowiedź: Nie, parkingi nie są przedmiotem zamówienia. Z części drogowej należy wykonać 
tylko chodniki. 
6. Czy kanalizacja deszczowa jest przedmiotem zamówienia ? Również brak przedmiaru,  

a załączono rysunki IS/01 i IS/03 gdzie jest jej lokalizacja i profile. 
Odpowiedź: Nie. 
 
7. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi poz. 6 opisu planu zagospodarowania tj. śmietnik  

z kontenerami ? Jeżeli tak to prosimy o bliższe dane celem wyceny. 
Odpowiedź: Nie. 
 
8. Gdzie ma być zamontowany sterownik systemu nawadniania? Wg pkt. 1.5 „ Opisu 

technicznego systemu nawadniania …'' w istniejącym budynku klubu piłkarskiego, który 
ma być rozebrany ? 

Odpowiedź: Sterownik ma być zamontowany w nowo wybudowanym budynku 
administracyjno-socjalnym. 
 
9. Prosimy o załączenie „ Planu zagospodarowania- wymiary '' w pdf., gdyż załączony w JPG jest 

nieczytelny. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza dodatkowo przedmiotowy plik w formacie PDF. 
 
10. Jaką ilość ogrodzenia zewnętrznego należy wycenić ?  Z planu zagospodarowania terenu wynika 

że jest to ok. 615 m ( w tym 2* brama i 1 szt. furtka ), a w pkt. III.5  SIWZ podano że 585 m ? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w pkt III.1.5) SIWZ, 
zmieniając zapis: długość ogrodzenia – 608 m. W związku z tym Zamawiający dokonuje 
również zmiany SIWZ w przedmiarach robót ogólnobudowlanych.  
Poprawiony przedmiar branży ogólnobudowlanej Zamawiający zamieszcza dodatkowo na 
stronie, przy pozostałej dokumentacji. 
 
11. Na planie zagospodarowania podano że piłkochwyty boiska treningowego mają być na całej 

szerokości boiska w tym za polem karnym wys. 6 m , a na pozostałej szerokości wys. 4m. Na 
boisku głównym ( tylko od strony południowej ) na całej szerokości boiska w tym za polem karnym 
wys. 6m. Prosimy zatem o korektę przedmiaru poz. 161 robót ogólnobudowlanych, lub o podanie 
rzeczywistych długości i wysokości dla obu boisk. 

Odpowiedź: W ramach zamówienia należy wykonać piłkochwyty o wys. 6 m: 
- 60 m wzdłuż ogrodzenia za bramką boiska głównego, 
- 36 m wzdłuż ogrodzenia za bramką boiska treningowego. 
 
12. Co oznacza zapis na planie zagospodarowania terenu : płyta boiska 162,7 m n.p.m., skoro rzędne 

na murawie są od 162,83 do 163,05 ? Czy przewidzieć zatem w wycenie równanie ( niwelację ) 
całej płyty boiska głównego do rzędnej 162,7 skoro zakłada się tylko wykonanie nowej murawy na 
pow. 2500 m2 ( zapis pkt. III.4 SIWZ ) ? 
Czy rzeczywiście wykonać tylko murawę na pow. 2500 m2 ? Czy poddać renowacji pozostałą 
powierzchnię boisk? 

Odpowiedź: W ramach zamówienia należy wykonać tylko 2 500 m2 murawy. 
 
13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rys. E1 i opis w projekcie instalacje elektryczne oświetlenie 

– rysunki. Zip. 
Odpowiedź: Dokumentacja jest kompletna. Rysunek E-1 to „Projekt zagospodarowania-
oświetlenie, zasilanie” – plik zapisany w JPG, natomiast opis („metryka instalacji 
elektrycznych” oraz „oświetlenie terenu projekt zamienny”)do rysunków znajdują się przy 
„Instalacjach elektrycznych, oświetlenie”. 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 02.12.2013 r. 

 
          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 


