Radom, dnia 26 listopada 2012 r.

Znak sprawy: 10/2012/ZP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zaprojektowanie i

wykonanie zadaszenia w ramach zadania „Budowa zadaszonej trybuny na stadionie przy ul.
Struga w Radomiu”.
Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał faksem
roku) następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
(z dnia 22.11.2012

Zapytanie I

Czy zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję lokalizacji celu
publicznego, która jest wymagana do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia? Jeżeli nie,
to czy wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać taką decyzję? Nadmieniam, że
termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy to ok. 2 miesiące.
Zapytanie II

Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy zaprojektować i wykonać instalację
odgromową zadaszenia trybuny?
Zapytanie III

Czy odwodnienie trybuny z wód opadowych należy zaprojektować i wykonać jako
sprowadzone na teren czy włączone do kanalizacji deszczowej, jeżeli taka istnieje na
obiekcie?
Zapytanie IV

Czy podparcie zadaszenia (słupy) można usytuować w środku trybuny, czy poza nasypem
ziemnym?
Zapytanie V

Plik - Załącznik nr 4 do s.i.w.z nie otwiera się, prosimy o zamieszczenie nowego pliku lub
przesłanie go na nasz adres email.
Prosimy o jak najszybszą odpowiedź na powyższe pytania w celu prawidłowej wyceny.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:

Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający
wyjaśnia, co następuje:
Ad zapytanie I:
Zamawiający nie posiada decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 2 ppkt.2 wzoru Umowy taki
obowiązek spoczywa na Wykonawcy.
Ad zapytanie II:
Zaprojektowanie instalacji odgromowej jest elementem niniejszego zamówienia.
Ad zapytanie III:
Odwodnienie trybuny z wód opadowych należy zaprojektować i wykonać jako sprowadzone
na teren.
Ad zapytanie IV:
Zamawiający nie określa miejsc podparcia zadaszenia. Jego konstrukcja nie może ograniczać
widoczności widzów korzystających z miejsc siedzących na obiekcie.
Ad zapytanie V:
Plik zawierający Załącznik nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego (Mapę 1:500) jest
aktywny na stronie Zamawiającego. Ze względu na jego dużą pojemność okres jego
pobierania może być wydłużony.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

