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Dot.: Przetargu nr ZP 271.6.2012 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 
w Zakrzowie – etap I – zagospodarowanie terenu” 
 
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich 
treść wraz z odpowiedzią zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 

 
Pytanie 1: Proszę o jednoznaczne określenie klasy betonu dla poszczególnych pozycji 
przedmiaru robót. W szczególności proszę o określenie kasy betonu na nawierzchnie drogowe 
(beton C35/35 nie jest dostępny). 
 
Odp.: Beton na nawierzchnie drogowe został bardzo szczegółowo opisany w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
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Pytanie 2: Zgodnie z przedmiarem nawierzchnie wykonywane są jako jednowarstwowe - 
warstwa dolna nawierzchni. Czy oznacza to, że nie będzie wykonywana warstwa 
wykończeniowa nawierzchni? Jeżeli nie - proszę o zaktualizowanie przedmiaru robót. 
 
Odp.: Wszystkie nawierzchnie są jednowarstwowe co pokazują przekroje z projektu. Nie 
będzie dodatkowej warstwy wykończeniowej. Wykończenie nawierzchni jest opisane w 
specyfikacji technicznej. 
 

 



Pytanie 3: Przedmiar robót nie obejmuje wykonania i wypełnienia dylatacji  nawierzchni. 
 
Odp.: Kosztorysowe podstawy wyceny określone w przedmiarze robót dla wykonania 
nawierzchni uwzględniają następujące czynności: 
 
1. Ustawienie prowadnic i deskowań. 
2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża. 
3. Ustawienie  desek  dylatacyjnych dla dylatacji  podłużnych i poprzecznych. 
4. Rozścielenie   i   zagęszczenie  betonu  w  poszczególnych warstwach. 
5. Wykończenie powierzchni betonu. 
6. Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy  piasku i polewanie wodą. 
7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz wypełnienie ich masą zalewową. 
 
Skoro te czynności są kalkulowane przy wykonaniu nawierzchni to dlaczego mają być jeszcze 
raz kalkulowane osobno. Ponadto w Szczegółowej Specyfikacji technicznej określono jakie 
czynności i nakłady należy uwzględnić w wycenie 1 m2 nawierzchni. Poniżej wyciąg z 
specyfikacji. 
 



 
 
Pytanie 4: Biorąc pod uwagę powierzchnię projektowanych nawierzchni rozwiązania 
projektowego wymaga usytuowanie dylatacji (pozornych i pełnych) oraz ich konstrukcja i 
wypełnienie. Proszę o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót. 
 
Odp.: Wykonanie dylatacji zostało szczegółowo opisane w Sczegółowej Specyfikacji 
technicznej. Poniżej zamieszczamy wyciąg. 



 
 



 



 



 



 
Pytanie 5: W przekrojach nawierzchni występuje beton zbrojony włóknami stalowymi.  
W przedmiarach występuje zbrojenie włóknami polipropylenowymi oraz nieokreślonym 
zbrojeniem rozproszonym. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju i ilości zbrojenia dla 
poszczególnych nawierzchni. 
 
Odp.: Sprawa zbrojenia betonu została opisana w pytaniu nr 10 i 12. 



Pytanie 6: Proszę o potwierdzenie, że ogrodzenie (zgodnie ze Specyfikacją techniczną oraz 
przedmiarem robót) wykonane ma być z przęseł ogrodzeniowych ocynkowanych wys. 150 
cm o oczkach 5x20 cm z prętów fi 5 mm o długości 3,0 m. Jeżeli nie - proszę o 
zaktualizowanie przedmiaru robót. 
 
Odp.: Należy zastosować ogrodzenie z systemu np. Nyloflor 3D. 
 
Pytanie 7: Biorąc pod uwagę wymiary bramy (dwa skrzydła 3,5x1,5 m na jedną bramę) 
proszę o przedstawienie konstrukcji bramy oraz sposobu jej montażu. 
 
Odp.: Należy zastosować bramę systemową np. Nyloflor 3D wys. 150 cm o całkowitej 
szerokości 800 cm. Producent bramy przy zakupie przekazuje dokumentację bram wraz z 
instrukcją osadzenia. 
 
Pytanie 8: Uwzględniając zakres przedmiaru robót proszę o potwierdzenie, że ogrodzenie 
montowane będzie na istniejącym cokole nie wymagającym naprawy o rozstawie gniazd 3,0 
m. Jeżeli nie - proszę o zaktualizowanie przedmiaru robót. 
 
Odp.: Nie. Ogrodzenie nie będzie montowane na istniejącym cokole. Ogrodzenie będzie 
montowane zgodnie z systemem  np. Nyloflor 3D – Słupki osadzone w gruncie w rozstawie 
jak przęsła producenta. 
W przedmiarze podano mb ogrodzenia oraz ilość bram, i przedmiar nie będzie rozszerzany o 
każdą czynność. Należy zaznaczyć, że Specyfikacja techniczna do przetargu na str. 33 
dokładnie opisuje sposób dokonania wyceny robót co ponownie przypominany. Podane w 
przedmiarze robót podstawy wyceny nie są obowiązkowe do stosowania podczas wyceny 
kosztorysu ofertowego w związku z powyższym każdy z oferentów samodzielnie kalkuluje 
ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego uwzględniając 
wszystkie czynności oraz nakłady materiałów i sprzętu potrzebne na kompletne wykonanie 
robót ujętych w odpowiedniej pozycji kosztorysowej. Proponujemy przed przystąpieniem do 
wyceny wnikliwe zapoznanie się z specyfikacja techniczną do przetargu. 
 
Pytanie 9: Poz. 8.4 przedmiaru robót obejmuje transport odspojonego gruntu 
zmagazynowanego w hałdach. Poz. 8.5 przewiduje "Plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego" ("Rozplantowanie gruntu" ???). Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót 
przewidzianego do wykonania oraz jego odzwierciedlenie w przedmiarze robót. 
 
Odp.: Przedmiar robót w poz. 8.4 dokładnie precyzuje ilość mas ziemnych jakie należy 
załadować i przewieść w miejsca zieleni na projekcie zagospodarowania. 
(2015+4300,00+1520+1067,0)*0,15 grubość warstwy humusu  co daje 1313,3 m3  gruntu. 
Pozycja 8.5 wymaga rozplantowania gruntu na powierzchni z pozycji wyżej tj. 8902,0 m2  
plus rozplantowanie ziemi na powierzchni 6900,0 m2 uzyskanej z nadmiaru z rozdziału 1 i 3 
przedmiaru robót. 
 
Pytanie 10: Beton C35/35 (nie ma takiego betonu) możliwe betony C25/30 lub C30/37, dla 
parametru XC4 minimalna klasa betonu to C25/30 ale już dla parametru XM3 oraz XS3 to 
jest klasa C35/45. Proszę określić jakiej klasy ma być beton i jakie parametry ma spełniać? 
Ponadto piszecie Państwo beton zbrojony włóknem, to ma być zbrojenie metalowe czy 
polipropylenowe włókno działające przeciwskurczowo? Kolory dostępne to ciemny 
piaskowy, szary, czerwony, grafitowy i brązowy, który z kolorów? 
 



Odp.: Zgodnie z projektem  beton przyjęty do wykonania nawierzchni dróg i parkingów  
powinien odpowiadać klasom ekspozycji XC4, XS3, XF4, XM3. Wymienione klasy 
ekspozycji  wyznaczają minimalne klasy wytrzymałości betonu wg PN-EN206-1  lub PN-
B06265 . Dla pełnej orientacji ponownie publikujemy  tabelę 15,4 komentarzu do normy PN-
EN 206-1   która  określa  przykładowe  zestawienie elementów i zalecanych klas ekspozycji 
betonu. 
Beton  użyty do nawierzchni drogi pożarowej i parkingu dla autobusów i koniowozów  zbroić 
zbrojeniem rozproszonym jak określono w projekcie, pozostałe nawierzchnie parkingów dla 
samochodów osobowych, ciągi pieszo jezdne i drogi wewnętrzne zbroić włóknem 
polipropylenowym. 
Kolory betonu to pastelowy zmierzch , kłos żyta i świeże awokado dla nr 21 wg PZT,  pasy 
pomiędzy parkingami dla samochodów osobowych nr 19 wg PZT – również pastelowy 
zmierzch. 
 

 
 
Pytanie 11: Nie ma betonu C35/35, jeżeli ma to być dawny beton B-35 to wg normy 
najbliższy mu będzie beton C30/37. 
 
Odp.: Sprawa betonu do nawierzchni została całkowicie wyjaśniona powyżej i w projekcie. 
 
Pytanie 12: Nie ma betonu C35/35 (beton C30/37) zbrojony włóknem stalowym jak 
rozumiemy typu dramix. 
 
Odp.: Sprawę betonu wyjaśniono w pytaniu 10. Prosimy również o szczegółowe zapoznanie 
się z Szczegółową specyfikacją techniczną  dla nawierzchni betonowych. 
 
 



Pytanie 13: Piszecie Państwo „beton zwykły” z kruszywa kamiennego „drogowy”, jaki ma 
być ten beton zwykły czy drogowy? To jest ogromna różnica czy zwykły czy drogowy. Beton 
drogowy jest zazwyczaj robiony na bardzo twardym kruszywie bazaltowym lub granitowym 
wg normy zazwyczaj jest to beton klasy C30/37 DROGOWY, ale możemy zrobić dla 
Państwa beton drogowy klasy 30 jeżeli zostanie określony skład recepturowy jakiego Państwo 
oczekujecie po tej klasie betonu. 
 
Odp.: Dodatkowo w pozycjach przedmiaru zostały określone klasy ekspozycji betonu i nie 
ma tam opisu beton zwykły czy drogowy  podane są klasy ekspozycji betonu. Ponadto beton i 
kruszywa zostały  obszernie opisane w Szczegółowej Specyfikacji technicznej nawierzchni 
drogowych. 

 
 

 
Wójt Gminy  
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