Jastków, dnia 10-01-2019
UG.271.51.2018.CT.2
PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boisk wielofunkcyjnych służących do
rekreacji w Gminie Jastków
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące
treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.
Pytanie 1
Kosz na odpady inne-proszę podać pojemność kosza-ile litrów?
Odpowiedź:
120 dm3
Pytanie 2
Pojemnik trzykomorowy do segregacji odpadów- proszę podać pojemność kosza-ile litrów?
Odpowiedź:
3x120 dm3
Pytanie 3
Proszę podać właściwe wymiary słupów ogrodzenia 80x80x4 mm czy 80x80x3 mm?
Wysokość słupów 4 m ponad teren czy 5 m ponad teren?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem – opis pkt. 4.3- „słupy z kształtownika stalowego zamkniętego
80x80x3” …. Wysokość ogrodzenia 4,00 m.”
Pytanie 4
Wnioskujemy o dopuszczenie wszystkich oferentów, których nawierzchnia poliuretanowa
typu natrysk spełnia wymagania zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN EN
14877: 2014 . Wnioskujemy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych typu natrysk jako
równoważne posiadające parametry niegorsze o czym świadczy potwierdzenie zgodności z
norma PN EN 14877: 2014,certyfikat IAAF,atest PZH.
Odpowiedź:
Inwestor dopuszcza nawierzchnie równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w
specyfikacji i projekcie.
Pytanie 5
Czy warstwa wykończeniowa nawierzchni ma być wyłożona na obrzeża?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 6
Pod podbudowę boiska i pola do gry w boule winna być ułożona geowłóknina-prosimy o
uzupełnienie przedmiaru robót
Odpowiedź:
Tak, 540 m2 + 36 m2
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że na rysunku przekrojowym chodnika jest błąd: obrzeza winny

mieć wymiar 6x20 cm i nie powinno być ławy betonowej;
Odpowiedź:
Projekt – zarówno w części graficznej jak i w opisie zakłada wykonanie obrzeży betonowych
8x30 cm na ławie betonowej
Pytanie 8
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z wykonaniem ławy betonowej
pod obrzeże dla pola do gry w boule;
Odpowiedź:
1,8 m3
Pytanie 9
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z dostawą kosza na śmieci
(odpady inne).
Odpowiedź:
szt. 1, poj. 120 dm3
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że zestawy do mini-golfa należy wykonać na (wokół) istniejącej
nawierzchni trawiastej- Zamawiający nie wymaga wykonania nowych trawników. Jeżeli
trawniki są wymagane, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót (jaka winna być
powierzchnia nowych trawników?)
Odpowiedź:
Na istniejącej nawierzchni trawiastej
Pytanie 11
W dokumentach przetargowych jest plik pod nazwą specyfikacja_boisk.pdf, w pkt 5 podpunkt
5.3 dokumentu jest informacja dotycząca nawierzchni poliuretanowej oraz norm jakie
powinna ta nawierzchnia spełniać.
Producent nawierzchni poliuretanowych - firma ….., na naszą prośbę skomentowała
wymagane przez Państwa normy, przesyłam treść maila:
"W specyfikacji, inwestor, zamieszcza parametry nienormatywne, takie jak:
Wytrzymałość na rozdzieranie wyrażona w N (wymagania inwestora: 121 +/- 8N u nas: 117
+/- 12),
Odporność na uderzenia (kulka 700 mm w naszym przypadku 600 bez śladów zniszczenia, bo
to jest najważniejsze w tym parametrze)
Nasiąkliwości (wymagane 10,1 +/- 0,5% u nas 1,2 +/- 0,1%)
Posiadamy stare badania (załączone) na te parametry jednak są one przeprowadzane pod
nieaktualną już normę z 2006 roku, co za tym idzie nieaktulane.
Parametry normatywne:
Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie wzglęne przy rozciąganiu oraz ścieralność nie
mogą zostać podane jako równe odpowiednio: 0,53 MPa (u nas 1,1 MPa), 73% (u nas 75%)
oraz 1,88 g (u nas 0,6 g – czyli wszystkie lepsze), gdyż jest to niezgodne z prawem może być
co najwyżej nie gorsze niż. Co prawda inwestor zamieszcz w dalszej części zdanie, że
wykonawca musi udokumentować, iż oferowana nawierzchnia jest równoznaczna z
projektowaną tzn. nie gorsza, lepsza lub taka sama.
Lecz tak jak pisałem wcześniej niektóre parametry są nieobowiązujące."
Zgodnie z powyższym przesyłam potwierdzenie zgodności z normą oraz stare badania. Jak
również zapytuję, czy nasza nawierzchnia, którą jako Wykonawcy będziemy chcieli wykonać,
spełnia Państwa wymagania.

Odpowiedź:
Nawierzchnia spełnia wymagania zamawiającego.
Pytanie 12
Czy przy wycenie zestawu pól do gry w mini golfa ,należy tez wycenić osprzęt, tj, kije
i piłki ?
Odpowiedź:
Należy dostarczyć kompletne wyposażenie.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi, jednocześnie ulega zmianie
zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 18-01-2019r. (godziny
pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z
ofertą (dział X SIWZ). W przypadku jeżeli oferta została już złożona, a wykonawca jej nie
wycofa, wówczas zostanie ona otworzona w nowym terminie.

