Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

Goszczyn, dnia 1.02.2013

ZP.271.1.2013
W związku z wpłynięciem w dniu 31.01.2013 roku zapytania do treści SIWZ do
postępowania na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sielec”,
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający - Gmina Goszczyn przekazuje
treść wniosku wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
Proszę o zamieszanie kompletnego projektu boiska.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił komplet posiadanych dokumentów.
Pytanie 2:
W przedmiarze wymienia się obrzeża gumowe poz. 18, 22, 37 i betonowe poz. 5.
a w załączniku nr 2 mowa jest tylko o betonowych - proszę o sprecyzowanie.
Odpowiedź:
Wiążącym dla Oferenta jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Inwestor przewiduje nawiezienie ziemi urodzajnej pod boisko do piłki nożnej i siatkowej
– koszt nawiezienie i rozścielania nie jest ujęty w Przedmiarze.
Odpowiedź:
Nie przewiduje się nawiezienia ziemi urodzajnej pod boisko do piłki nożnej i siatkowej.
Pytanie 4:
Czy Inwestor przewiduje obrzeża betonowe wokół boisko do piłki nożnej.
Odpowiedź:
Zgodnie z poz. nr 37 w przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) wokół boiska do piłki
nożnej przewidziane są obrzeża gumowe.
Pytanie 5:
Proszę o podanie procentowego składu mieszanki glinkowo-żwirowej na bieżnię.
Odpowiedź:
Na górną warstwę bieżni może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa o ramowym
składzie uziarnienia według poniższej tabeli:
Lp.
1
2
3
4

Właściwość
Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), %
Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), %
Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05mm), %
Zawartość frakcji iłowej (powyżej 0,002 mm), %

Wymagania
od 0 do 10
od 70 do 85
od 12 do 23
od 3 do 7

Przedmiotowe wyjaśnienia do treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania
i należy je uwzględnić w składanej ofercie
Wójt Gminy
/-/ Sławomir Słabuszewski

