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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

SPZ.271.46.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

REMONT BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL, REMONT 
BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ Z PRZEBUDOWĄ NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ 
POLIURETANOWĄ, BUDOWA PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO, BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW, DOSTAWA 
I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 
SZMIDTA W CELU ODWODNIENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
PRZY ULICY SZMIDTA 3.

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: 
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu boiska wielofunkcyjnego i rozbiegu do skoku w dal ma być w 
kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni.

Odpowiedź:
Tak, ceglastym (RAL3016)

Pytanie 2:
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:
Tak, należy użyć granulat EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza się stosowania materiału 
z recyklingu.

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy 
Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:
Tak, przy czym zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru.

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.
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Odpowiedź:
 Zamawiający udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania zamówienia.

Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:
 Tak

Pytanie 6:
Dokumentacja podaje, że w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi m.in.:
4. Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat od dnia protokołu odbioru.
5. Pielęgnacja nawierzchni trawiastej boiska w okresie udzielonej gwarancji,
Czy na pewno ww. pielęgnacja wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?
Jeśli tak proszę o doprecyzowanie jaki zakres pielęgnacji wchodzi w zakres wykonawcy tj. kompletny czy 
ograniczony?
Jeśli ograniczony to proszę określić zakres.

Odpowiedź:
Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat od dnia protokołu odbioru tj:
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:

a) Podlewaniu,
b) Odchwaszczaniu,
c) Nawożeniu,
d) Usuwaniu odrostów korzeniowych,
e) Poprawianiu misek,
f) Wymianie uschniętych drzew i krzewów,
g) Wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
h) Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i formujące).

Gwarancja na nasadzenia obejmuje okres 3 lat. W tym czasie wykonawca nasadzeń zobowiązuje się do 
wymiany uszkodzonych lub zniszczonych drzew.

Nawierzchnia trawiasta:
Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym.
Ustala się okres gwarancji – 1 rok od dnia odbioru końcowego.
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 3 do 3,5cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenia trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależnić od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w całym okresie pielęgnacji należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika. Trawa wymaga nawożenia mineralnego – około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas
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Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia dolomitowego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza do wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia dolomitowego.

Pytanie 8:
Brak w udostępnionej dokumentacji technologii oraz opisu prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przewiertu pod szkołą w projekcie (branża sanitarna) – prosimy o uzupełnienie?

Odpowiedź:
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