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Stargard, dnia 16.08.2019 r. 
 

 
Otrzymują wg rozdzielnika 

 
W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Budowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie  
ETAP I” 

 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579685-N-2019 z dnia 
29 lipca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień  
i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski. 

 

Pytanie nr 1 
Czy należy wykonać warstwę kruszywa 31,5-63 mm, grubość 15 cm? Warstwa widoczna na 
przekrojach (rysunek A_02 i A_03), jednak brak takowej w przedmiarze. 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien na potrzeby przeprowadzenia postępowania 
przetargowego wycenić prace zawarte w przedmiarze robót załączonym do niniejszego 
postępowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami SIWZ 
(Załącznik nr 3 do SIWZ): 
a) zauważone podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy lub 

pominięcia przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej sytuacji 
koniecznie interwencji u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za pominięte lub niedokładnie przedmiarowane roboty, jeśli w trakcie 
realizacji zamówienia zostaną one wykonane na zasadach przewidzianych SIWZ; 

b) wykonawca ma prawo na etapie sporządzania oferty zgłosić Zamawiającemu zauważone, 
pominięte roboty, zwłaszcza jeżeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidłowej 
wyceny – jednak, bez wyraźnej dyspozycji Zamawiającego w formie oficjalnej korekty 
przedmiaru nie ma prawa samodzielnie zmieniać wycenianego przedmiaru robót 
poprzez dopisywanie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmienianie ilości 
robót. 

Konieczność wykonania warstwy kruszywa 31,5 – 63 mm o grubości 15 cm zostanie ustalona 
z inspektorem nadzoru na etapie wykonywania robót. 
 
Pytanie nr 2 
Czy należy wykonać nawierzchnię utwardzoną wokół boiska? 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół boiska nie wchodzi w 
zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 3 
Czy należy wykonać ogrodzenie boiska? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający informuje, że wykonanie ogrodzenia boiska nie wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie nr 4 
Czy należy wykonać oświetlenie boiska? 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający informuje, że wykonanie oświetlenia nie wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia. Zgodnie z postanowieniami SIWZ wykonanie robót związanych z otoczeniem 
boiska do piłki nożnej np. wykonanie odwodnienia, dojść pieszych, oświetlenia, 
piłkochwytów oraz montaż stojaków rowerowych wchodzić może w zakres zamówień 
podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość 
udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi 
żadnego wiążącego zobowiązania. 
 
Pytanie nr 5 
Czy należy wykonać odwodnienie liniowe? 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający informuje, że wykonanie odwodnienia liniowego nie wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z postanowieniami SIWZ wykonanie robót związanych z 
otoczeniem boiska do piłki nożnej np. wykonanie odwodnienia, dojść pieszych, oświetlenia, 
piłkochwytów oraz montaż stojaków rowerowych wchodzić może w zakres zamówień 
podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość 
udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi 
żadnego wiążącego zobowiązania. 
 
Pytanie nr 6 
Co należy zrobić z zebranym urobkiem?  
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający informuje, że urobek zgodnie z dokumentacją projektową zostanie 
zbilansowany w obszarze objętym inwestycją. 
 
 


