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WYJAŚNINIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ  ZE  ZMIANĄ TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Modernizacja stadionu   
              piłkarskiego w Olsztynie”  
  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
złożonymi przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy                       
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) wyjaśnia, co następuje oraz wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ)   
 
ZESTAW I 
 
Pytanie 1. Czy Inwestor podtrzymuje wykonanie płyty boiska zgodnie z projektem 
budowlanym?  
 Informujemy, że typowym i optymalnym rozwiązaniem układu warstw jest:  
      a.      warstwa wegetacyjna 15 cm ( ziemia urodzajna - humus + piasek płukany  
      b. warstwa odsączająca 15-30 cm (piasek gruby lub pospółka)  
Wykonanie boiska zgodnie z projektem wyklucza prawidłowe jego działanie. Tak wykonane 
warstwy boiska i o takim stopniu zagęszczenia uczyni je nieprzepuszczalnym dla wód 
opadowych a zastosowana geowłóknina w niedługim czasie zostanie zamulona przez części 
ilaste znajdujące się w warstwie urodzajnej. Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie warstw 
płyty boiska (Norma DIN) umożliwia jego eksploatacje w niedługim czasie nawet po bardzo 
obfitych opadach.  
 
Odp. 1 Przyjęte rozwiązanie jest zależne od warunków gruntowych. W miejscu lokalizacji 
stadionu występują grunty niewysadzinowe – niespoiste piaski średnie i drobne (piaski 
drobne CBR 12-15). 
Zgodnie z opracowaniem ITB dotyczącym oceny geotechnicznych warunków podłoża                 
i określenie wymagań dla mineralnych warstw konstrukcyjnych w boiskach przy gruntach 
niespoistych grunt musi spełniać następujące warunki: 
 
  



 

 

 

 
Podłoże z piasków drobnych jest podłożem średnio zagęszczonym ID= 0,55 (gęstość obj. 
1,65 T/m3) i wymaga dogęszczenia do stopnia ID=0,8 (gęstość obj. 1,7 T/m3) celem 
ujednolicenia ich struktury z strefą pisaków średnich o ID=0,6 (gęstość obj. 1,7 T/m3). 
W projekcie nie określono stopnia zagęszczenia tylko wskaźnik. Stopnie zagęszczenia 
wykonać zgodnie z określeniem powyżej.     
Zaprojektowane odwodnienie zapewni polepszenie naturalnych własności przepuszczalnych 
gruntu rodzimego i przyspieszy odprowadzenie wód z płyty boiska. 
Rozwiązanie typowe i optymalne określone przez pytającego jest rozwiązaniem typowym dla 
gruntów spoistych. 
Układ warstw wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  
 
Pytanie 2. Ile wykonawca ma zamontować siedzisk? W projekcie jest 252 szt.                             
a w przedmiarze 52 szt.  
 
Odp. 2. Należy zakupić i zamontować 52 siedziska. Zamawiający posiada pozostałe 200 szt. 
siedzisk. 
 
Pytanie 3. Jakiej wysokości ma być piłkochwyt ? W projekcie jest 9 m a w przedmiarze 8 m 
wysokości.  
 
Odp. 3. Piłkochwyty należy wykonać wysokości 8 m 
 
Pytanie 4. Jak długo wykonawca ma pielęgnować płytę boiska? W dokumentacji technicznej 
pkt. 3.1 jest zapis "Mechaniczna pielęgnacja trawnika - przygotowanie trawnika do 
pierwszego użycia" - informujemy, że w przypadku wykonania nawierzchni trawiastej siewem 
pierwsze użytkowanie boiska możliwe jest po rocznej wegetacji trawy (prawidłowe 
ukorzenienie się). Zgodnie ze SIWZ zakończenie robót ma nastąpić 31.05.2014 r. - na jakich 
zasadach ma być wykonana pielęgnacja po 31.05.2014 r.  
 
Odp. 4. Wykonawca ma zasiać trawę i wykonać serie min. 4 koszeń - pierwsze po 
osiągnięciu wysokości trawy ok 8 cm. Wykonawca przeszkoli ponadto obsługę techniczną 
boiska w zakresie prawidłowego pielęgnowania trawy i sposobu koszenia. Finalne strzyżenie 

trawnika ma być wykonane pod nadzorem wykonawcy a przeprowadzi je obsługa boiska. 
 
Pytanie 5. Czy w obecnym zakresie robót należy wykonać obrzeże trawnikowe wokół boiska  
 
Odp. 5 .Tak należy wykonać obrzeża trawnikowe boiska celem separacji go od bieżni 
poliuretanowej. 
 
Pytanie 6. Czy w rejonie płyty boiska jest możliwy pobór wody do podlewania i jakie jest 
ciśnienie.  
 
Odp. 6. Tak w obrębie boiska znajduje się przyłącze wody Wa40 – studnia znajduje się 
bezpośrednio przy bieżni w strefie środkowej. 
 
Pytanie 7. Jakie jest uzasadnienie wykonania tak kosztownych fundamentów pod bramki 
piłkarskie (w przedmiarach 0,8 x 0,8 x 1,5 m)  
 
Odp.7. Fundamenty należy wykonać zgodnie z przedmiarem 0,8x0,8x1,2 m. 
 
Pytanie 8. Na ilu zawodników rezerwowych mają być wiaty?  
 



 

 

 

 
Odp. 8. Wiata dla zawodników rezerwowych ma być dla 13 osób każda. Wiata dla sędziów 
ma być dla 4 osób.  
 
ZESTAW II 
 
W związku z udziałem w przetargu na Modernizację stadionu piłkarskiego w Olsztynie 
proszę o uszczegółowienia następujących rozbieżności: 
 
Pytanie 1. W przedmiarze pozycja nr 17.d2 "nawierzchnia tartanowa" uwzględniono materiał 
typu tartan a w opisie do projektu budowlanego widnieje następujący zapis "Wykonanie 
nawierzchni ceglanej gr 6cm". Proszę o uszczegółowienie materiału jaki mamy przyjąć do 
wyceny. 
 
Odp. 1. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni.  
 
 Pytanie 2. Proszę o uszczegółowienie wymiarów krawężników jakie mają być przyjęte do 
wyceny w pozycjach kosztorysowych nr 33.d5 oraz 14.d2 
 

Odp. 2. Zamawiający informuje, że krawężniki z poz. 33 d.5 należy wykonać zgodnie               
z dokumentacją projektową.  
 
 
 
Zamawiający, w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia                     
w ofertach zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi, modyfikacji treści SIWZ 
Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.  
 
Nowe terminy są następujące.  
 
Termin składania ofert: 9.01.2014 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 9.01.2014 r. o godz. 10.30  

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  
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