
 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/2 

Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.6.1.2012  Gnojnik dnia: 2012-06-27 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-06-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” w Gnojniku 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:  

Plac zabaw jest zaprojektowany w terenie o dużym nachyleniu natomiast projekt tego nie 

uwzględnia. ( brak warstwic, brak zaznaczonych skarp) 

Pytanie 1:  

1. Czy zamawiający dopuszcza roboty dodatkowe konieczne dla wykonania 

prawidłowego zadania np.: 

- w przypadku odkrycia(odkopania) w wyniku niwelacji terenu infrastruktury 

technicznej, która przebiega przez projektowany plac zabaw kanalizacja sanitarna  

oraz deszczowa, woda i przyłącza energetyczne -doprowadzenie ich do prawidłowej 

głębokości. 

 

Pytanie 2:  

2. Czy w przedmiarze ogrodzenia uwzględniono mur oporowy pomiędzy istniejącym 

dojściem do szkoły a bezpieczną nawierzchnią ( znaczna różnica wysokości). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt dołączony do SIWZ jest projektem poglądowym, 

niezawierający warstwic. W związku z dużym nachyleniem terenu przewidzianego  

pod planowaną inwestycję, każdy z oferentów jest zobowiązany zapoznać się z placem 

budowy przed złożeniem oferty. 

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej przebiegające przez plac budowy są naniesione 

na poglądowy projekt. W wyniku odkrycia nieprzewidzianych w projekcie elementów 

infrastruktury technicznej, które nie są naniesione na poglądowy projekt Zamawiający zleci 

wykonanie tych robót jako dodatkowe. 

W przedmiarze robót nie uwzględniono muru oporowego pomiędzy istniejącym dojściem  

do szkoły a nawierzchnią bezpieczną. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


