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Czechowice – Dziedzice 09 czerwca 2008r. 
 
ZP. 341- 21 / 236 / 2008 

 
WYKONAWCY 
wg rozdzielnika 

 
 

dot . :  przetargu n ieogran iczonego na  zadanie  pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu Kul tury   
w  Czechowicach– Dziedz icach” 

 
Pytanie 
1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 03.06.2008r. dotyczących pytania nr 5 stwierdzamy iż 

udzielona odpowiedź jest zła i nie odpowiada na postawione pytanie. 
 Dokumentacja techniczna powinna zawierać: opis techniczny, profile i przekroje nawierzchni.  

W otrzymanych materiałach /rys. APZT-01/ brak tych podstawowych informacji, które uniemożliwią 
prawidłową wycenę przedmiotowego zadania. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji lub 
wyspecyfikowanie prac które jednoznacznie określą zakres przedmiotowego zadania. 

 
Odpowiedź 
Udzielając odpowiedzi na pytania Zamawiający przyjmuje iż Wykonawca wcześniej zapoznał się z całą 
dokumentacją projektową oraz SIWZ (szczególnie w części dot. sposobu obliczenia ceny). Z racji tego, że 
pytanie dotyczyło przedmiaru robót do prac związanych z zagospodarowaniem terenu Zamawiający wskazał 
rysunek na podstawie którego Wykonawca ma dokonać wyliczenia ilości robót. Wbrew twierdzeniu 
Wykonawcy, projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem zawiera część opisową (str od 4 
do 6) oraz część rysunkową (rys. A-PZT-01). Zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami oraz 
kompletność projektu budowlanego została potwierdzona przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na 
budowę. Ponadto Projektant przyjął tylko wymianę nawierzchni na istniejącej podbudowie więc dostarczone 
rysunki są wystarczające do sporządzenia oferty. Wszelkie prace związane z pracami dot. zagospodarowania 
działki należy ująć w wycenie w dziale 7 Zagospodarowanie terenu. 
 
Pytanie 
2. Jaki rodzaj materiału należy przewidzieć na wykonanie nowych nawierzchni? 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu str. 6 pkt 3.4. 
„Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę granitową” 
 
 
 
Otrzymują:  
Wykonawcy,  którzy odebral i  SIWZ na Przebudowę Miejsk iego Domu Kultury  
w Czechowicach– Dziedzicach 
1 x a/a 
 

 
 Z poważaniem 

                    
        Z up. BURMISTRZA 

             Stanisław Czyż 
        Zastępca Burmistrza 


