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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację 
zadania  pn.  „Renowacja  placu  sportowo-rekreacyjnego  w  miejscowości 
Drużbin, gm. Pęczniew”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, 
BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 01.07.2014 r. na realizację 
zadania pn. „Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. 
Pęczniew”.

W  związku  z  pytaniami  dotyczącymi  wyjaśnienia  treści  SIWZ  Zamawiający  na 
podstawie art. 38 Pzp udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: 

W związku  z  ogłoszeniem o  zamówieniu  publicznym pn.:  "Renowacja  placu 
sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Drużbin" proszę o potwierdzenie, czy 
wymiary linii segregacyjnych dla poszczególnych dyscyplin, na załączonym do 
projektu rzucie poziomym boiska wielofunkcyjnego, są prawidłowe.
Nasuwa się bowiem wątpliwość, co do powierzchni, na której ma być wykonana 
nawierzchnia typu EPDM. 

Odpowiedź:

W związku ze złożonym zapytaniem Zamawiający informuje, że do wyliczenia ceny 
proszę  przyjąć  powierzchnię  boiska  według  przedmiaru  robót.  Linie  do  gier 
zespołowych należy przeskalować odpowiednio tak,  by  można je  było  wpasować 
w  płytę  boiska.  z  zachowaniem  minimalnych  odległości  od  krawędzi  oraz  od 
urządzeń do gier zainstalowanych na płycie boiska.

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ Marcin Janiak
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