
                                        

Biała, 2011-10-20

ZPIE.271.13.2011
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania:  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie  więcej 
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:

Pytania z dnia 11.10.2011 r.

Pytanie1:
Zamawiający w sposób bardzo dokładny i wnikliwy opisał charakterystykę podbudowy (ST-3A-3D), 
opisane zostały:  grubość,  ziarnistość,  ścieralność,  mrozoodporność i  inne,  natomiast  bardzo mało 
poświęcił na opis i charakterystykę nawierzchni syntetycznej boiska (ST-3F), przywołując tylko jedną 
normę techniczną nie określając badań środowiskowych, czy Zamawiający jest w posiadaniu bardziej 
szczegółowej specyfikacji technicznej nawierzchni sportowej?
Odpowiedź:
Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:

Określenie parametru j. m. Wymagane 
parametry

Wydłużenie względne przy zerwaniu % 67-72
Wytrzymałość na rozdzieranie         N 130-140
Odkształcenie pionowe 23 °C mm 1,5-1,7
Przepuszczalność dla wody Mm/h 190-200 
Amortyzacja – redukcja siły  w temp. 23°C % 40 - 45
Przyczepność do podkładu:             

o  betonowego
o asfaltobetonowego
o  z  mieszaniny  kruszywa  kwarcowego  granulatu 

gumowego i spoiwa PU 

MPa
0,55-0,60
0,50-0,55
0,50-0,55

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych 
oceniona:

o przyrostem masy
o zmianą wyglądu zewnętrznego 

% 0,3- 0,4
bez zmian

Mrozoodporność oceniona :
o przyrostem masy
o zmianą wyglądu zewnętrznego     

% 0,3- 0,4
bez zmian

Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 
zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej

5
( bez zmian )

Odporność na ścieranie wg metody Tabera G 2,15-2,20
Zmiana warunków działania temperatury w  60 o C % 0,01-0,02
Tłumienie energii    23oC % 41-43
Zawartość metali ciężkich (mg/l):

o Zapach
o kadm (Cd)
o ołów (Pb)
o chrom (Cr)
o cynk (Zn)
o cyna (Sn)
o DOC - po 48 godzinach

Bez zapachu
< 0,0005
< 0,005
< 0,005
1-1,1
< 0,005
7,5



Pytanie 2
Czy Zamawiający może dokładniej określić okres gwarancji na sprzęt, nawierzchnię bezpieczną oraz 
prace budowlane?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ obowiązuje 5-cio letnia gwarancja.

Pytanie 3
W przedmiarze robót Zamawiający wymienił kliniec frakcji 0-4mm, kliniec występuje we frakcji od 5-25. 
Czy  Zamawiający  mógłby  sprecyzować,  co  ma być  użyte  zamiast  klińca?  W wymienionej  frakcji 
występuje piasek płukany.
Odpowiedź:
Jak w opisie przedmiotu zamówienia (w ogłoszeniu) miał kamienny o frakcji 0-4mm.

Pytanie 4
Zamawiający przewidział  w przedmiarze roboty związane z kanalizacją i  studzienkami, ale nie ma 
wspomnianego odwodnienia.  Czy  Zamawiający  nie  przewidział  odwodnienia  i  czy  posiada projekt 
sanitarny na studzienki, czy potrzebne będzie przeniesienie przyłącza?
Odpowiedź:
Inwestor  przewidział  odwodnienie  boiska  wielofunkcyjnego  z  odprowadzeniem  wód  deszczowych 
poprzez drenaż, studzienki typu VAVIM i studnie betonowe chłonne.

Pytanie 5
Zamawiający w SIWZ wymienia dokumenty nawierzchni poliuretanowej, jakie należy przedłożyć wraz 
z ofertą. Jednym z żądanych dokumentów jest Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na 
znak CE lub B. Pragniemy poinformować, iż ze wszystkich znanych nam producentów nawierzchni 
żaden nie posiada w/w świadectwa.  Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia powyższego 
dokumentu.
Odpowiedź:
Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  jakościowych, 
które należy dołączyć do oferty:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB 
-  Raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium (Labosport lub ISA-Sport 
lub Sports Labs Ltd) potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez organizacje IAAF
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna systemu
- certyfikat FIBA 2 class
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
- Autoryzacja  producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną w oryginale dla wykonawcy na 
realizowaną  inwestycje  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielonej  przez  producenta  na  tą 
nawierzchnie
- Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni.

Jednocześnie odstępuje się od dostarczenia świadectwa dostosowania w Polsce na znak CE lub B.

Pytanie 6
Zamawiający w SIWZ wymaga, aby na nawierzchnię poliuretanową przedstawić dokumenty m. in.  
świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  Polsce  na  znak  CE  lub  B.  Nawierzchnie  sportowe 
poliuretanowe  nie  są  objęte  certyfikowaniem  na  znak  CE  lub  B.  Proszę  o  wykreślenie  wymogu 
posiadania przez nawierzchnię poliuretanową świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce na 
znak  CE lub  B.  W pozostałych  dokumentach,  tj.  specyfikacja  techniczna  pkt.  2.2  wymienione  są 
dokumenty, jakie ma posiadać nawierzchnia poliuretanowa i nie ma tam świadectwa na znak CE lub 
B.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pyt. nr 5 (powyżej).

Pytania z dnia 13.10.2011

Pytanie1
Termin realizacji Zamawiający ustalił na dzień 31 sierpnia 2012r. Czy w związku z tym Zamawiający 
będzie  żądał  wykonania  części  prac  jeszcze  w roku  2011.  Jeśli  tak,  bardzo  proszę  o  określenie 
zakresu tychże.
Odpowiedź:
Inwestor przewidział w 2011 roku wykonanie prac przygotowawczych.



Pytanie 2
Zgodnie z SIWZ, jako jeden z dokumentów wymaganych na potwierdzenie, iż oferowane dostawy 
spełniają wymagania Zamawiającego wymienione jest: „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
Polsce na znak CE lub B”.
Pragnę podnieść, iż prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena jego zgodności z 
normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B 
można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową aprobatą techniczną.
Z uwagi  na fakt,  iż  certyfikat  lub deklaracja zgodności  z normą PN-EN 14877:2008 (lub aprobata 
techniczna  ITB,  lub  Rekomendacja  techniczna,  lub  wyniki  badań  specjalistycznego  laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, lub dokument równoważny) znajduje się na liście 
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zaś samo oznaczenie znakiem CE jest deklaracją 
producenta, czy Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w 
Polsce na znak CE lub B deklarację producenta zamiast „świadectwa dopuszczenia” lub ewentualnie 
odstąpi od żądania dokumentu z p. F1 ppkt. 5.7.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pyt. 5 i 6 z dnia 11.10.2011 r. (powyżej).

Pytania z dnia 14.10.2011

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji  zamówienia przez konsorcjum firm – na 
dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne 
rachunki: lidera i partnera konsorcjum?
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody. Rachunek winien być złożony na lidera.

Pytania z dnia 17.10.2011

Pytanie 1 
Czy  Inwestor  jest  w posiadaniu  badań geologicznych  (zawierających  przekroje  gruntu)?  Jeśli  tak 
prosimy  o  ich  udostępnienie  oraz  przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do 
zapoznania się z ww. dokumentacją. 
Odpowiedź:
Dokumentacja  geotechniczna  w  załączeniu.  Termin  składania  ofert  zostanie  przedłużony do  dnia 
03.11.2011r. do godz. 9:00

Pytanie 2
Czy  w  przypadku  braku  dokumentacji  geologicznej  i  wystąpieniu  gruntów  niebudowlanych  oraz 
konieczności  jego  wzmocnienia,  Inwestor  przewiduje  zwiększenie  kwoty  przeznaczonej  na 
inwestycję? 
Odpowiedź:
Dokumentacja geotechniczna w załączeniu.

Pytanie 3
W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia proszę o potwierdzenie, że ilości robót zawarte w 
załączonym do dokumentacji projektowej przedmiarze są zgodne z rzeczywistym zakresem realizacji 
Inwestycji. 
Odpowiedź:
Ilości  robót  zawarte  w  załączonym  do  dokumentacji  projektowej  przedmiarze  są  zgodne  z 
rzeczywistym zakresem realizacji Inwestycji.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści w ogrodzeniu panelowym pręt pionowy o grubości 5 mm zamiast 6mm? Ta 
grubość jest standardowo stosowana w ogrodzeniach panelowych wszystkich producentów, gdzie pręt 
poziomy ma grubość 6 mm (6/5/6). 
Odpowiedź:
Nie dopuszczamy zmian.

Pytanie 5
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. III.2 „Opis przedmiotu zamówienia” wymieniona 
jest  dolna  warstwa  podbudowy  z  pospółki  frakcji  31,5-63  mm,  natomiast  według  dokumentacji 
projektowej dolna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa kamiennego łamanego frakcji  
31,5-63 mm. Proszę o określenie z jakiego materiału ma zostać wykonana ta warstwa podbudowy. 
Odpowiedź:
Kruszywo kamienne  łamane frakcji 31,5-63 mm.



Pytanie 6
Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej wykonania sieci drenażu oraz podłączenia jej do 
kanalizacji  deszczowej.  Brak  tej  dokumentacji  uniemożliwia  wykonanie  wyceny  i  realizację 
odwodnienia projektowanego boiska. 
Odpowiedź:
Niestety  nie  posiadamy dokumentacji  sieci  drenażu.  Roboty  związane  z  drenażem podane  są  w 
przedmiarze robót.

Pytanie 7
W związku  z brakiem dokumentacji  projektowej  wykonania  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  drenażu 
proszę o potwierdzenie, że zakres robót koniecznych do wykonania jest zgodny z ilościami podanymi 
w przedmiarze robót. 
Odpowiedź:
Tak. Jest zgodny.

Pytania z dnia 18.10.2011

Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje nr 18, 19, 20 przedmiaru robót tj. wykonanie 133 szt.  
dołków  z  wywozem  ziemi  oraz  wykonaniem  133  szt.  fundamentów  pod  słupki.  Ilość  słupków 
ogrodzeniowych jest raczej zgodna z pozycją 22 przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Pozycja  18,  19  dot.  wykonania  wykopów pod słupy  ogrodzeniowe  oraz  wywóz  ziemi.  Poz.  20  – 
wykonanie fundamentów  pod słupy ogrodzeniowe.

Pytanie 2
Czy Zamawiający ma na myśli ujęcie w pozycji 21 przedmiaru robót tylko robocizny, gdyż materiał na 
ogrodzenie jest rozpisany w poz. 22 i 23 przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Poz. 21 dotyczy robocizny, wykonania, montażu ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu 
składania ofert. Nowy termin to: 2011-11-03 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia 
o godz. 9:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający 
może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Załączniki:
1. Dokumentacja geotechniczna,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
3. Modyfikacja SIWZ.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Monika Zając

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych,

Środowiska i Integracji Europejskiej

Do wiadomości:
1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń,
3. Wszyscy uczestnicy przetargu,
4. A/a


