Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego przy
ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach”, po dokonaniu analizy pytań, przedstawia następujące
wyjaśnienia:
Pytania:

Odpowiedzi:
Ad Pkt 1. Dostarczono korektę do przedmiaru warstw wyrównawczych pod kostkę brukową.
Ad Pkt.2. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa, poza miejscami gdzie należy wykonać odwodnienie,
ma pozostać.
Pytania:

Odpowiedzi:
Ad Pkt 1. Istniejąca dokumentacja projektowa objęta jest dwoma odrębnymi pozwoleniami na
budowę i obejmuje cały zakres prac objętych zamówieniem.
Ad Pkt.2. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego hali targowej, wykonanie tej
dokumentacji leży po stronie Wykonawcy.
Ad Pkt.3. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego branży drogowej, wykonanie tej
dokumentacji leży po stronie Wykonawcy.
Ad Pkt.4. Nie została wykonana dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowego terenu. Po
analizie dokonanej przez Zamawiającego, projektant został zobligowany do pozostawienia
istniejącej podbudowy i nawierzchni asfaltowej.
Ad Pkt.5. Ogrodzenie terenu nie jest przedmiotem przetargu.

Ad Pkt.6. Stoły usytuowane w hali targowej powinny mieć powierzchnię łatwo zmywalną i odporną
na uszkodzenia. Należy przewidzieć możliwość łączenia stołów ze sobą jak i do podłoża.

Pytania:

Odpowiedzi:
Ad Pkt.1.
przedmiar elektryczny
poz. 3 - krotność x1
poz. 11 - krotność x1
przedmiar odwodnienia
poz. 7 - krotność x10
przedmiar budowlany

poz.9 - krotność x1
przedmiar drogowy
poz.3 - krotność x30
poz.5 - krotność x9
poz.8 - krotność x 1,2
poz.9 - krotność x 2,2
poz.12 - krotność x 5,2
Ad Pkt.2. Dostarczono korektę do przedmiaru warstw wyrównawczych pod kostkę brukową. Po
analizie dokonanej w trakcie projektowania przez Urząd Miasta, projektant został zobligowany do
pozostawienia istniejącej podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Ze względu na fakt że powierzchnia
projektowana jest mniejsza niż zakres obecnie wyasfaltowanej przestrzeni, część rozebranej
podbudowy, można wykorzystać do utwardzenia terenu w miejscu gdzie nie będzie nawierzchni
brukowanej.
Ad Pkt.3. Projekt odwodnienia terenu został wykonany i będzie dostępny dla wykonawców.
Ad Pkt.4, 5, 6, 7, 8. Korekta przedmiarów została wykonana.
Ad Pkt.9. Wykonanie zatoki postojowej nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytania:
1. Czy Inwestor posiada projekt wykonawczy konstrukcji przedmiotowej hali stalowej ?
Realizacja zadania w technologii stalowej hali bez projektu wykonawczego jest nie możliwa do
prawidłowego wykonania. Projekt budowlany jak słusznie zaznaczył projektant służy do uzyskania
pozwolenia na budowę. Ze względu na brak projektu wykonawczego konstrukcji
nie można określić :
· sposobu i wytrzymałości połączeń elementów stalowych ,
· sposób połączenia słupów stalowych z Ŝelbetowymi fundamentami – brak
jednoznacznego określenia kotew itp.
Konstrukcja stalowa jest elementem prefabrykowanym i bez rysunków wykonawczych,
nie ma możliwości prawidłowego wykonania konstrukcji stalowej .
Jeżeli Inwestor nie zlecił wykonania projektu wykonawczego to czy zostanie wprowadzona do
kosztorysu stanowiącego podstawę wyceny przedmiotowej inwestycji pozycja kosztu wykonania
projektu wykonawczego oraz zostanie zarezerwowany w harmonogramie prac
dodatkowy czas na jego wykonanie ?
2. Czy fundamenty hali są o konstrukcji betonowej czy żelbetowej ? Z załączonych do projektu
obliczeń konstrukcyjnych i opisu wynika, że są to stopy żelbetowe. Brak w kosztorysie pozycji
wyceniającej zużycie stali zbrojeniowej w fundamentach przedmiotowej hali.
3. Czy Inwestor ma projekt gospodarowania zielenią ? Brak projektu w materiałach
przetargowych.
4. Czy w zakresie zadania objętego przetargiem należy uwzględnić zagospodarowanie terenu
zielenią – karczowania, dosadzenie nowych roślin, przesadzenie drzew i krzewów ? Brak takiej
pozycji w kosztorysie.
5. W jaki sposób moŜna zweryfikować kosztorys odwodnienia placu targowego przy braku projektu
odwodnienia placu ? Jak będą rozliczane ewentualne różnice wynikające z załączonego przedmiaru
w związku z brakiem projektu jednoznacznie określającego zakres i sposób wykonania
odwodnienia placu ?
6. Czy Inwestor ma rysunek rzutu połaci dachu hali z rozwiązaniem odprowadzenia wód
deszczowych : rynny z odpowiednimi kierunkami spadków, rury spustowe, lokalizacja lejów
spustowych ? Brak takiego rysunku w materiałach przetargowych ? Czy woda z rur spustowych jest
odprowadzona na kostkę brukową placu ?

7. Brak badań geologicznych. W jaki sposób będą rozliczane ewentualne różnice wynikające ze
zmiany wymiarów i zbrojenia stóp fundamentowych oraz ewentualnej zmiany sposobu izolacji
fundamentów i technologii ich wykonania w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych?
8. Brak w kosztorysie pozycji wyceniającej podbudowę pod kostkę brukową. Z projektu wynika
konieczność podniesienia docelowej rzędnej placu targowego, dróg manewrowych i chodników o
około 40 cm, oraz odpowiednie ukształtowanie spadków. Jak będzie rozliczana dodatkowa
podbudowa konieczna do wykonania zadania zgodnie z projektem przy braku pozycji w kosztorysie
związanej z wykonaniem dodatkowej podbudowy na przedmiotowej
inwestycji ?
9. Zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi projektant założył pokrycie dachu blachą T92
mocowaną bezpośrednio do płatwi stalowych w rozstawie co 3m. Zwracam się o podanie grubości
blachy przyjętej do obliczeń konstrukcyjnych.
Odpowiedzi:
Ad Pkt.1. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego hali targowej, wykonanie tej
dokumentacji leży po stronie Wykonawcy.
Ad Pkt.2. Fundamenty hali są zaprojektowane w konstrukcji betonowej, w projekcie budowlanym
nie jest wymagane przedstawienie zbrojenia fundamentów. Należy je przyjąć wskaźnikowo.
Ad Pkt.3. Zagospodarowanie zieleni nie jest objęte postępowaniem przetargowym.
Ad Pkt.4. Zagospodarowanie zieleni nie jest objęte postępowaniem przetargowym.
Ad Pkt.5. Projekt odwodnienia terenu został wykonany i będzie dostępny dla wykonawców.
Ad Pkt.6. Wyżej wymienione rysunki będą wykonane w projekcie wykonawczym. Zgodnie z
projektem odwodnienia woda z rur spustowych z dachu hali odprowadzana będzie do studzienek
kanalizacyjnych.
Ad Pkt.7. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, koniecznych do prawidłowej
realizacji zamówienia podstawowego Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, udzieli zamówień dodatkowych.
Ad Pkt.8. Dostarczono korektę do przedmiaru warstw wyrównawczych pod kostkę brukową.
Ad Pkt.9. Do obliczeń konstrukcyjnych przyjęto Blacha trapezowa T92 x 0.7mm

Pytania:

Odpowiedzi:
Ad Pkt.1. Zamawiający potwierdza, iż płatność za realizację niniejszego zamówienia zostanie
dokonana w jednej transzy po wykonaniu całości zamówienia.
Ad Pkt.2. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 22 ust. 5 Wykonawca może przenieść swoje
wierzytelności wobec Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiającego. Cesja wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować nieważnością.
W przypadku podmiotów trzecich, na których cesja może zostać dokonana Zamawiający w tym
zakresie nie sformułował żadnych ograniczeń.
Ad Pkt.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację zapisów.
Ad Pkt.4. Zamawiający informuję, iż przedłożony harmonogram rzeczowo-finansowy ma na celu
weryfikację prawidłowości i terminowości realizacji zamówienia przez Wykonawcę, natomiast
kosztorys ofertowy jest materiałem pomocniczym dla Wykonawcy w celu skalkulowania ceny
swojej oferty. Kosztorys powykonawczy zgodzenie z definicją, którą można znaleźć m.in. w
wydawnictwie pt. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych opracowanym przez
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych ,,stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy i jest on sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót”.

W związku z wprowadzeniem zmian do przetargu oraz potrzebnym czasem do
przygotowania ofert, Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 14.12.2012 r.

