
Piotrków Tryb., 13.06.2019 r.
SPZ.271.18.2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
CZĘŚĆ I REMONT BOISKA Z POLIURETANU PRZY SP NR 3 
CZĘŚĆ II MODERNIZACJĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SP NR SP3

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści 
SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:
SIWZ przewiduje w terminie składania ofert do godz. 9:15.
Taki wymóg jest niefortunny ponieważ biorąc pod uwagę standardy przesyłek kurierskich zachodzi 
niebezpieczeństwo braku możliwości skutecznego dostarczenia oferty w wymaganym czasie.
W związku z powyższym wnosimy o przesunięcie godziny składania ofert na godz. 11:00.
Taka zmiana nie jest istotna dla Zamawiającego a bardzo istotna dla wykonawców.
 Odpowiedź:

Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 
wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Odpowiedź:
Termin zakończenia robót jest datą protokolarnego odbioru całości robót.
Zgodnie z zapisami umowy: Gotowość do odbioru końcowego danej części zamówienia 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Gotowość do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy winno być zgłoszone również wpisem do dziennika budowy przez kierownika 
budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i sprawdzenia przedstawionej 
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.
Odpowiedź:
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Wynagrodzenie zamówienia jest 
ryczałtowe. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie określić ilości i ustalić koszty 
niezbędnych nakładów związanych z realizacją kompletnego zamówienia.
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Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił archiwalną dokumentację (zagospodarowanie terenu i przekrój 
przez nawierzchnie boisk) na podstawie której została ona zrealizowana.
Zamawiający nie posiada informacji o jakichkolwiek innych dokumentach istotnych do oceny 
warunków realizacji Inwestycji. 
Jednocześnie Zamawiający publikuje zmienione Istotne postanowienia jakie mają być 
wprowadzone do umowy.

Pytanie 5:
Dotyczy części I.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej 
pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią 
przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych 
granulatów z recyklingu.
Odpowiedź:
Należy użyć granulat EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza się stosowania materiału 
z recyclingu.

Pytanie 6:
Dotyczy części I.
Proszę o jednoznaczne określenie grubości poszczególnych warstw systemu nawierzchni 
pu przeznaczonej do demontażu.
Odpowiedź:
W przedmiarze robót przyjęto następujące warstwy dla boiska wielofunkcyjnego 
- Podbudowa dynamiczna  gr.  ok.35mm,  warstwa  SBR  ok. 7mm, warstwa użytkowa EPDM 
ok 7mm. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Wynagrodzenie zamówienia jest 
ryczałtowe. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie określić ilości i ustalić koszty 
niezbędnych nakładów związanych z realizacją kompletnego zamówienia.

Pytanie 7:
Dotyczy części II.
Proszę o jednoznaczne podanie grubości nawierzchni z trawy sztucznej przeznaczonej 
do demontażu oraz rodzaju wypełnienia.
Jeśli do demontażu przewidziany jest również podkład elastyczny (tzw. shock pad) to proszę 
o określenie jego typu i grubości.
Odpowiedź:
W przedmiarze robót przyjęto średnią grubość warstwy do rozbiórki na boisku z  trawy 
sztucznej  - ok.  4cm. Założono wypełnienie piaskiem i granulatem EPDM. Przedmiar robót 
jest dokumentem pomocniczym. Wynagrodzenie zamówienia jest ryczałtowe. Wykonawca 
jest zobowiązany we własnym zakresie określić ilości i ustalić koszty niezbędnych nakładów 
związanych z realizacją kompletnego zamówienia.

Pytanie 8:
Dotyczy części II.
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SST podaje opis trawy sztucznej o włóknach min. 40 mm max 50 mm ale nie podaje podkładu 
elastycznego (tzw. shock pad), który jest niezbędny dla traw sztucznych o włóknach <55 mm w celu 
spełnienia wymagań normy EN 15330-1.
W związku z powyższym wnosimy o niezbędną korektę SST poprzez wymaganie wykonania pod 
trawą sztuczną podkładu elastycznego (tzw. shock pad) typu i grubości zgodnie z badaniem 
laboratoryjnym na zgodność z wymogami normy EN 15330-1.
Odpowiedź:
Nie przewiduje się zastosowanie podkładu elastycznego  tzw. shock pad. Należy zastosować 
trawę sztuczna spełniająca wymagania normy.  Niemniej jednak oferent może zastosować 
trawę sztuczną zgodną z wymaganiami danego producenta. w zakresie 40-50mm spełniającą 
wymagania normy.

Pytanie 9:
Dotyczy części II.
SST podaje wypełnienie trawy sztucznej z granulatu EPDM jednak nie precyzuje rodzaju.
Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do piłki nożnej stosuje się następujące granulaty 
EPDM:
- EPDM recykling czarny – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze czarnym 
(najtańszy).
- EPDM recykling szary – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze szarym (szary jest 
ok.  2 razy droższy od granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym).
- EPDM recykling barwiony powierzchniowo na zielony (jest ok. 4 razy droższy od granulatu EPDM 
z recyklingu w kolorze czarnym). Powłoka barwna ma jednak ograniczony czas trwałości, która może 
nie wytrzymać wymaganego okresu gwarancji.
- EPDM virgin w kolorze zielonym – granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy 
ok. 7 razy od granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym). 
Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia trawy sztucznej można użyć granulatu EPDM 
z recyklingu w kolorze czarnym.
Odpowiedź:
Do wypełnienia można zastosować granulat EPDM czarny z recyclingu.

Pytanie 10:
SIWZ podaje wymagania dot. zdolności zawodowej w zakresie:
1) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania 

zamówienia publicznego, w szczególności: 
 Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
 Kierownicy robót – uprawnienia bez ograniczeń w ww. branży;

Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma 
konieczności zatrudniania kierownika budowy i robót ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.
Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub im odpowiadające) nie posiadające 
klauzuli „bez ograniczeń”.
Nieporozumieniem jest wymaganie kierownika robót z uprawnieniami kiedy nie występują 
specjalistyczne roboty branżowe.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie uprawnień kierownika budowy jak w SIWZ 
bez sformułowania „bez ograniczeń” oraz o rezygnację z wymagań dotyczących kierownika robót.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza dokonać zmian w projekcie umowy sugerowanych pytaniem.
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Pytanie 11:
SIWZ określa charakter wynagrodzenia jako ryczałtowy a jednocześnie wymaga kosztorysu 
ofertowego.
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z wymogu przygotowania kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza dokonać sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie określić ilości i ustalić koszty 
niezbędnych nakładów związanych z realizacją kompletnego zamówienia.

Pytanie 12:
SIWZ podaje:
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
1. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt 

własny,
 Zwracamy uwagę, że zakres zamówienia to tylko wymiana nawierzchni sportowych, co nie zmienia 
układu geodezyjnego.
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z inwentaryzacji geodezyjnej.
Odpowiedź:
Obsługa geodezyjna jest niezbędna.
Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia podłoża po 
profilowaniu oraz pomiary geodezyjne przed wykonaniem nawierzchni (po profilowaniu) i po 
jej wykonaniu w celu weryfikacji grubości nawierzchni. Siatka pomiarowa dla pomiarów 
geodezyjnych  5 x 5 m.

Pytanie 13:
Projekt umowy w par. 4 pkt 5 podaje zapisy nieadekwatne do zakresu zamawianych robót.
Chodzi o:
8) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie 
później niż na 3 dni przed ich planowanym terminem,
12) inwentaryzacji stanu nieruchomości (w tym; stanu technicznego budynków znajdujących 
się w strefie oddziaływania robót (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej). 
13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, w szczególności: 

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed 
urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek),

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, 
aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być 
zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%,

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 
wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą,

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, 
aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 
zagęszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym 
do długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany 
zabezpieczyć,

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z ww. zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza dokonać zmian w projekcie umowy sugerowanych pytaniem.
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Pytanie 14:
Projekt umowy przewiduje załącznik w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zwracamy uwagę, że zamawiany zakres robót  jest stosunkowo niewielki co powoduje, 
że harmonogram rzeczowo-finansowy jest niefortunnym wymogiem.
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza dokonać sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 15:
Prosimy o usystematyzowanie (ujednolicenie) nazw przedmiarów na części zgodnie z SIWZ 
Rozdział III. Póki co część I jest dla przedmiaru części II, a część II dla przedmiaru część I.
Odpowiedź:
Ujednolicono nazwy przedmiarów.

Pytanie 16:
Zgodnie z SIWZ ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I remont boiska należy 
wykonać dla powierzchni 620m2, a wg przedmiaru na powierzchni 613m2. Prosimy o ujednolicenie; 
na jakiej powierzchni należy wykonać remont?
Odpowiedź:
Remont należy wykonać na całej powierzchni boiska.

Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zasypania sztucznej trawy na boisku do piłki 
nożnej piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym. Informujemy, 
że rodzaj gumowego granulatu z EPDM , którym zostanie zasypane boisko ma znaczący wpływ na 
cenę.
Odpowiedź:
Do wypełnienia można zastosować granulat EPDM czarny z recyclingu.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ. 

Adam Karzewnik
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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