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Baćkowice, 22.08.2017 r. 
 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje 

treść SIWZ: 

   
Pytanie nr 1 

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej jako równoważnej dla opisanej w projekcie, której jakość 

oraz właściwości są zgodne z poniższą tabelą, co potwierdzają wyszczególnione dokumenty.  

 

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI NORMA 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 1,083 ≥ 0,4 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 85 ≥ 40 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), 

%  
38 35 -50 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  1,73 ≤ 3 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,65 ≤ 4 

Przyczepność do podkładu elastycznego WS ≥ 0,50 MPa Nie dotyczy  

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV   

- nawierzchnia sucha 85 80 ÷ 110 

- nawierzchnia mokra 59 55 ÷ 110 

·         Atest PZH 

·         Badania IAAF 

·         Badania na palność PN-EN 13501-1:2008 

·         Badania na bezpieczeństwo ekologiczne DIN 18035-6:2014 

·         Certyfikat IAAF 

·         Karta techniczna producenta 

·         Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014 
Odpowiedź: 
Zaproponowane rozwiązanie nie zawiera jasno sprecyzowanego systemu. Brak możliwości szczegółowej 
weryfikacji. W związku z powyższym nawierzchnię należy wykonać zgodnie z założonymi parametrami 
technicznymi i właściwościami zawartymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej.  
 
Pytanie nr 2 

Brak w dokumentacji Specyfikacji Technicznej. 
Odpowiedź: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zostaje zamieszczona z dniem 22.08.2017 r.  
 
Pytanie nr 3 

W kosztorysie na budowę boisk w Piórkowie i Wszachowie w pozycji dotyczącej wykonania dojść i chodników 

oraz schodów do płyty boiska z kostki brukowej jest zastosowana jednostka m³. Czy nie powinno być m²? Proszę 

o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
W kosztorysie dla boiska Wszachów i Piórków w pozycji dotyczącej wykonania utwardzenie z kostki 
błędnie podano jednostkę miary- jest m3 a powinno być  m2. 
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Pytanie nr 4 

Proszę o charakterystykę warstw podbudowy pod kostkę brukową. 
Odpowiedź: 
Warstwy podbudowy pod chodnikami:  
Od góry: 
-kostka brukowa behaton gr. 6 cm 
- podsypka wyrównujące, cementowo- piaskowa lub wysiewka gr. 2-3 cm 
-stabilizacja - B 7.5 gr. 10cm 
- piasek jako warstwą odsączająca gr. 10 cm 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o podanie ilości krawężników potrzebnych do wykonania chodników (brak wymiarów w projekcie). 
Odpowiedź: 
W załączeniu rysunki zawierające szczegółowe wymiary powierzchni utwardzonych. 
 

Pytanie nr 6 

Czy inwestor dopuści zamiast słupków do siatkówki stalowych cynkowanych ogniowo, profil kwadratowy 80 x 

80 mm, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM, rozwiązanie równoważne w postaci 

słupków do siatkówki aluminiowych, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, 

przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 

cm? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 7 

Proszę o wyjaśnienie: grubość warstwy ET: 30 czy 35 mm?  
Odpowiedź: 
Grubość warstwy ET  systemodawca przewiduje w przedziale od 30 do 35 mm. 
 
Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie właściwej jednostki miary w przedmiarze dział I w poz. 8 -wykonanie dojść 

chodników jest w m3 ,powinno być w m2 , proszę o korektę właściwej jednostki miary. 
Odpowiedź: 
W pozycji dotyczącej wykonania utwardzenia z kostki błędnie podano jednostkę miary - jest m3,  
a powinno być  m2. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany terminu oraz godziny składania 
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 06.09.2017 r., godzina 
składania ofert – 10:00, natomiast godzina otwarcia ofert – 10:15, w związku z czym Zamawiający 
modyfikuje: 
 

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice” 
„Nie otwierać przed 06.09.2017 r. godz. 10:15” 

 
2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 

06.09.2017  r.  do godz. 10:00. 

 

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
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21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 

06.09.2017 r.  godz. 10:15. 

 
Załączniki: 

1. Rysunki (Wymiary chodnika – Wszachów, Wymiary dojść i chodników – Modliborzyce, Wymiary 
dojść i chodników - Piórków) 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 


