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Myślenice, dnia 12.07.2013 r.

Pytania i odpowiedzi

,,Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z duża i małą infrastrukturą na Zarabiu dz. 628/5,
628/6, 628/7, 628/10, 628/49, 628/59, 628/60 obr.4 w miejscowości Myślenice’’
W związku z opóźnieniem w odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, iż termin składnia ofert
zostaje przesunięty do dnia 17.07.2013 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego
dnia (17.07.2013 r.) o godzinie 10.15.

Pytanie 1:

Odpowiedzi

Ad 1.
droga rowerowa, dla rolkarzy nawierzchnia betonowa gładka „CEMEX DECO STONE”, kolor czerwony (
lub równoważne ), warstwy według projektu drogowego .
ciągi piesze nawierzchnia betonowa fakturowa „CEMEX DECO STONE” , kolor żółty z dylatacjami co 4 m
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– pas z kostki betonowej np. „Jadar” kolor grafitowy ( lub równoważne ) − Szczegółowe zestawienie
warstw i elementów podbudowy wg projektu drogowego.
Ad 2.
Kruszywo eksponowane na ciągach pieszych powinno być granitowe frakcji 2-8 mm.
Ad 3.
W kosztorysie w części drogowej poz. 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg
w terenie pagórkowatym lub górskim.
Ad 4.
w przedmiarze w poz. 11.2 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek jest wpisana prawidłowa
ilość 81m3
Ad.5
Należy przyjąć powierzchnie boiska do siatkówki o konstrukcji G1 zgodną z kosztorysem tj 336 m2 dla dwóch
boisk ( składa się z 2 boisk o wymiarach 8m x 16m oraz część powierzchni bezpiecznej około 1 metra
dookoła, pozostałą część powierzchni bezpiecznej jako trawa).
Ad 6.
Zastosowanie obrzeży wokół boiska do siatkówki nie jest wymagane.
Ad 7.
Uzgodnienie drenażu boisk do siatkówki, będzie określone na etapie wykonawczym, w związku z
koniecznością dokładnego określenia spadków terenu i wylotu drenażu do odwadniającego rowu. Będzie to
osobno wyceniana pozycja, stąd należy przyjąć do wyceny pozycje z kosztorysu.
Ad 9.
w poz. 7 należy uwzględnić wyposażenie altan – ( ławki i stoły z gabionów z montażem )
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Pytanie 2

3

Odpowiedzi
Należy przyjąć powierzchnie boiska do siatkówki o konstrukcji G1 zgodną z kosztorysem tj 336 m2 dla dwóch
boisk ( składa się z 2 boisk o wymiarach 8m x 16m oraz część powierzchni bezpiecznej, około 1 metra
dookoła pozostałą część powierzchni bezpiecznej jako trawa).
Uzgodnienie drenażu boisk do siatkówki, będzie określone na etapie wykonawczym, w związku z
koniecznością dokładnego określenia spadków terenu i wylotu drenażu do odwadniającego rowu. Będzie to
osobno wyceniana pozycja, stąd należy przyjąć do wyceny pozycje z kosztorysu.

4

