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Dotyczy:  Udzielenia odpowiedzi na pytania Oferentów w Postępowaniu UZP na udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót budowlano – montażowch wraz z dostawą i 
montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia związanych z realizacją 
projektu „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i 
rozbudową”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr sprawy 
6/2010 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 Niniejszym publikujemy część 3 ( 58 – 83 )  pytań i odpowiedzi do toczącego się 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 

58. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 11 pkt 1 Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej pok. Nr 
16 Urzędu Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot do 17.05.2012 r. 
do godziny 10.00. 
 
Termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego jest zdaniem Wykonawcy zbyt 
krótki na przygotowanie kompletnej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Czas 
niezbędny na sporządzenie dokładnej kalkulacji ulega wyraźnemu skróceniu z uwagi na dni 
wolne od pracy na początku maja. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 
prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 31 maja 2012 r.  

 
 Odp.: Patrz odpowied ź do pytania 57. 
 

59. Ze względu na zwiększenie konkurencyjności oraz przystąpienie większej liczby oferentów 
do przetargu prosimy o zmianę Rozdziału 5 pkt.3 a na: 

a) wskaźniki bieżącej płynności finansowej za ostatnie trzy lata finansowe a w 
przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – za ten okres, które mieszczą się w 
przedziale 1,2 – 2,5. 

 

Odp.: Patrz odpowied ź do pytania 46. 
 

60. Z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz długi 
okres urzędowych dni wolnych od pracy ( m. innymi okresy urlopowe oferentów materiałów) 
w celu rzetelnego  opracowania oferty cenowej   prosimy o zmianę terminu składania ofert 
na dzień 25.05.2012 r. 

 
Odp.: Patrz odpowied ź do pytania 57 

 
61.  Prosimy o potwierdzenie czy istniejące ogrodzenie przeznaczone do przestawienia będzie 

zlokalizowane również przed ogrodzeniem padoków od strony toru wyścigowego. 
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Odp.: Nie b ędzie. Nale ży je wykona ć zgodnie z dokumentacj ą. 
 

62. Prosimy o potwierdzenie że do wykonania jest ok 690 mb a nie 510,5 mb systemowego, 
stałego ogrodzenia padoków. 

Odp.: Nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 

63. Na rysunku 0803-00-04 Zagospodarowania terenu  nie można zlokalizować bram 
systemowych w ogrodzeniu stałym padoków. Prosimy o uzupełnienie. 

Odp.: Do ka żdego padoku przewidziana jest jedna bramka systemow a. 

64. Prosimy o rysunki detali bram systemowych zlokalizowanych w ogrodzeniu stałym padoku. 

Odp.: Nale ży przyj ąć bramy systemowe wybranego producenta. 

65. Prosimy o podanie parametrów drzew i krzewów nowych nasadzeń  

Odp.: Parametry gatunkowe odmian oraz ilo ści podane zostały w „Zestawieniu 
materiału ro ślinnego na terenie Hipodromu w Sopocie” Wielko ść krzewów przyjmowa ć 
do wycen, w zale żności od gatunku i odmiany, w wysoko ści ok. 40 – 80 cm. Wiek ca 5 
lat. Drzewa – lipa krymska – ok. 180 – 200 cm wysok ości. 

66. Jak rozwiązać problem z ochroną rurociągów przed zamarzaniem w pomieszczeniach 
nieogrzewanych? 

Odp.: Ochrona ruroci ągów ( zimna woda i co ) przed zamarzaniem przewidzi ana 
została w pomieszczeniach stajni poprzez izolacj ę przegród oraz bilans cieplny ciepła 
własnego koni i fermentacji ściółki, a tak że projektowane otuliny. W przej ściach 
zewnętrznych przewidziano ogrzewanie elektryczne oporowe  z termostatami. 

67. W pomieszczeniu trafostacji budynek 4 przebiega główny rurociąg kanalizacyjny. Jak należy 
zabezpieczyć w/w rurociąg przed ewentualną awarią, aby nie dopuścić do zalania 
trafostacji?  

Odp.: Odcinek przej ścia przez komor ę trafostacji poziomu kanalizacji sanitarnej 160 
PVC wykona ć jako ci śnieniowy. 

 
68. Prosimy o zamieszczanie nowych plików z dokumentacją oraz wszelkich zmian do 

dokumentacji  w nowych osobnych folderach. 

Odp.: Kompletna dokumentacja została umieszczona na  stronie internetowej w sposób 
czytelny. 

69. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty wraz z kosztorysami uproszczonymi należy załączyć 
zestawienia materiałów, urządzeń i wyposażenia. Jeśli tak prosimy o dostarczenie 
odpowiednich wzorów w/w zestawień. 

Odp.: Tak nale ży załączyć zestawienie. Wycen ę należy sporz ądzić na podstawie 
dokumentacji . Zestawienie przygotowuje Wykonawca w e własnym zakresie. 
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70. Czy Zamawiający dopuszcza usuwanie pozycji z przedmiarów ? 

Odp.: Przedmiary s ą pomocnicze. 

71. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany ilości w przedmiarach ? 

Odp.: Patrz odpowied ź na pytanie 70. 

72. Czy w pozycjach z obmiarem zerowym należy uzupełnić cenę jednostkową ? 

Odp.: Patrz odpowied ź na pytanie 70. 

73. Jak należy traktować pozycje z obmiarem minusowym ? 

Odp.: Patrz odpowied ź na pytanie 70.  

74. Jak należy wycenić pozycje z obmiarem minusowym? 

Odp.: Patrz odpowied ź na pytanie 70. 

75.Czy Zamawiający dopuszcza dodawanie nowych pozycji do przedmiaru? Jeśli tak to w którym 
miejscu należy je dodawać ? 

Odp.: Patrz odpowied ź na pytanie 70. 

76. Prosimy o dostarczenie Decyzji Konserwatora Zabytków dotyczącej gospodarki zielenią. 

Odp.: Nie ma takiej konieczno ści. Wszelkie dane do wyceny i realizacji tego zakre su 
prac zawiera dokumentacja projektowa. 

77. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o operaty geologiczne. 

Odp.: Nie ma takiej potrzeby. Wszelkie dane s ą w dokumentacji projektowej. 

78. W czyim zakresie jest zawarcie umowy o nadzór autorski ? 

Odp.: Jest zawarta przez Zamawiaj ącego. 

79. Dot. Formularza ofertowego- Załącznik A do SIWZ.  

Odp.: Patrz odpowied ź do pytania 81. 

80. W pkt. 14 należy wpisać zakres zamówienia, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, 
natomiast w pkt. 18 są wymienione załączniki między innymi Załącznik nr 4 - wykaz części 
zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Odp.: Nale ży wypełni ć p-kt 14 lub zał ączyć załącznik. 

81. Do SIWZ nie został załączony w/w załącznik. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp.: Zał ącznik ten nie jest zał ącznikiem do SIWZ. Sporz ądza go wykonawca i zał ącza 
do oferty. 

82. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 24.05.2012. 

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 57. 

83. Czy przedmiary w formie edytowanej w zakresie sanitarki , elektryki  i teletechniki będą 
zamieszczone na stronie Zamawiającego ? 

Odp.: Są zawieszone na stronach internetowych. 


