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w y k o n a w c y 

dot. p rze ta rgu n i eog ran i c zonego na realizację zamówienia pn.: Wykonan ie robót 

budowlanych obejmujących: rowerowy plac zabaw - pumptrack, 

betonowy tor płaski do jazdy na ro lkach, plac do w y p o c z y n k u oraz z ieleni 

w ramach zadan ia Inwestycyjnego pn: „Centrum Sportów Ekst remalnych 

- budowa pumpt racku czyl i toru do jazdy na ro lkach, rowerze I 

deskoro lkach - budżet obywate l sk i " 

Zamawiający zgodn ie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 s tyczn ia 2004 n- Prawo zmówień 

publ icznych (t. j .- Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

I. Pytanie z dn. 27.01.2017 r. 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przedmiotowym zadaniu, 

zwracamy się z zapytaniem. 

W projekcie budowianym w przekroju nawierzchni betonowej przewidziano następujące 

warstwy: kruszywo łamane, piasek, geowłóknina oraz doprowadzenie podłoża do grupy 

nośności Gl. W załączonych badaniach geotechnicznych grunt rodzimy okreśiony jest 

jako grunt Kategorii G3, czyii giiny- giiny piaszczyste. 

Jak firma wykonawcza ma doprowadzić grunty G3 do Gl ? 

Czy zastosowane warstwy nie uwzgiędniają tego probiemu? Jeśii doprowadzimy grunt do 

kategorii Gl, to po co zastosowano takie podbudowy? 

Czy firma wykonawcza powinna wprowadzić wymianę gruntu czy zastosować stabiiizację 

gruntu G3? Przez samo zagęszczenie mechaniczne nie uzyskamy wskaźnika 

zagęszczenia ls=l,00. Czy taki wskaźnik zagęszczeń gruntu rodzimego jest potrzebny 

przy takim rodzaju nawierzchni? 

Odpowiedź: 

Nośność podłoża należy doprowadzić do grupy G l poprzez stab i l i zacje c emen tem. 

II. Pytanie z dn. 30.01.2017 r. 

W związku z tym , iż Projektant ponosi odpowiedzialność za wykonany projekt, gdyż w 

ramach umowy sprawuje nadzór autorski nad inwestycją i może weryfikować 

prawidłowość wykonanych przeszkód na placu budowy zwracamy się z zapytaniem, w 

jaki sposób i w którym momencie budowy Projektant będzie testował i korygował projekt 
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/ na jakiej podstawie stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu przeszkód toru typu 

pumptrack. 

Kto powinien dysponować wykwalifikowanymi osobami typu testerzy i „shaperzy" 

Kto poniesie opłaty z tytułu wynagrodzenia za „testowanie toru" Projektant , 

Zamawiający, czy Wykonawca toru? 

Co w przypadku, gdy tester z ramienia Projektanta wskaże nieprawidłowości a tester z 

ramienia Wykonawcy, czy też Inspektora Nadzoru Zamawiającego prawidłowość w 

wykonaniu toru. 

Odpowiedź: 

Obiekt należy wykonać zgodn ie z p ro jek tem, mając na szczególnej uwadze jego 

bezpieczeństwo i funkcjonalność. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonan ie robót w prawidłowy sposób i to na 

nim spoczywają koszty związane z procesem budowy - włącznie ze sp rawdzan iem, 

tes towan iem i korektą wykonanych przeszkód. 

Projektant ma prawo do weryf ikacj i zgodności wykonywanych prac z pro jek tem na 

każdym etapie budowy. 

W przypadku wątpliwości co do zgodności wykonanych prac z p ro jek tem to projektant 

wyraża decydującą opinię. 

Z up. Prezydenta Miasta Płocka 


