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Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-5/2010 : „Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012.”
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniŜej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

Pytanie 1)
Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie ogrodzenia panelowego 4 metrowego o średnicy drutów
6 – 5 – 6 mm. Jeśli nie proszę o przedstawienie parametrów ogrodzenia panelowego.
Odp.:
Tak.
Pytanie 2)
W związku z rozbieŜnościami w dokumentacji , bardzo proszę podać powierzchnię nawierzchni
poliuretanowej. Czy ma to być 613,11 m² jak w SIWZ, czy 619,492 m² jak w przedmiarze, czy
619,851m² jak w opisie technicznym ?
Odp.:
W ofercie naleŜy przyjąć 613,11 m2 (19,1 m x 32,1 m) jak w SIWZ.
Pytanie 3)
Bardzo proszę odpowiedzieć jaka zasypka trawy syntetycznej jest wymagana przez
zamawiającego ? Zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium - SIWZ, czy EPDM jak w
przedmiarze i opisie technicznym. Pragnę zauwaŜyć, iŜ w specyfikacji ministerialnej występuje
zapis „ wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium.”
Odp.:
Zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium jak w SIWZ.
Pytanie 4)
Czy zamawiający wymaga wyposaŜenia do piłki ręcznej ( SIWZ, w przedmiarze pozycje
dotyczące piłki ręcznej nie występują ) ?
Odp.:
Nie. Boisko do piłki ręcznej nie występuje.
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Pytanie 5)
Czy zamawiający wymaga dokumentów dotyczących nawierzchni trawiastej , Ŝąda certyfikatu
FIFA –jak podaje opis techniczny, czy raportu z badań – SIWZ ?
Odp.:
Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do
poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskać Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność
potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi). Zamawiający Ŝąda jako minimum Raport z
badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA
Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

Pytanie 6)
Proszę odpowiedzieć jaki kolor nawierzchni poliuretanowej jest wymagany przez
zamawiającego ?
Odp.:
Ceglasty.

Pytanie 7)
1. W treści specyfikacji wymieniono Ŝądane okresy gwarancji, cytuję: "Wymagany okres
gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:
- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat uŜyty do wypełnienia nawierzchni ze
sztucznej trawy – 60 miesięcy"
natomiast w treści umowy wymagany okres gwarancji to : "§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy
na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego."
Który zapis jest właściwy?
Odp.:
Zgodnie z Rozdziałem 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w
punktach 2.1 do 2.6 (SIWZ):
• na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
• na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat uŜyty do wypełnienia nawierzchni ze
sztucznej trawy – 60 miesięcy.
Stosowny zapis znajdzie się w § 11 umowy z wykonawcą robót.

Wójt Gminy
inŜ. Krystyna Helbin
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