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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: ,,Budowa boiska       
wielofunkcyjnego w Kusiętach, Gmina Olsztyn”  
  

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. Proszę o obniżenie parametru Dtex do poziomu 9 000 lub 6 600.  
Parametr dtex jest to waga w gramach 10 000 m bieżących pojedynczego włókna. Można 
zatem sobie wyobrazić jak nieznaczna będzie to różnica gdy Zamawiający obniży dany 
parametr. Podana pierwotnie przez Zamawiającego wartość 9 000 jest bardzo rzadka dla 
traw syntetycznych i ogranicza możliwości wyboru danego produktu spośród dostępnych na 
rynku ofert. To zaś sugerować może, że Zamawiający specjalnie użył tego parametru, chcąc  
ograniczyć swobodę wyboru produktu spełniającego postawione w przetargu wymagania. 
Obniżenie tego parametru pozwoli na wyrównanie szans wszystkich oferentów, a 
przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na 
zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty 
najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.  
 
 
Odp. 1  Zamawiający nie dopuszcza zmiany określonego ciężaru włókna.  
 
ZESTAW II 
 
Pytanie 2. Prosimy o zmniejszenie wymogu co do ciężaru włókna na min. 6 600. Jest to 
najbardziej powszechny dtex stosowany w trawach fibrylowanych. Wiele traw wykonanych z 
dtex-u 6600 posiada badania laboratorium sportowego np. Labosport oraz certyfikat ITF 
(Federacji tenisowej). Obniżenie wymogu co do tego parametru nie spowoduje pogorszenia 
właściwości trawy. Nadmieniam, że parametr dtex jest to waga w gramach 10 000 m 
bieżących pojedynczego włókna. Można zatem sobie wyobrazić jest nieznaczna będzie               
różnica gdy Zamawiający obniży dany parametr. Podana pierwotnie przez Zamawiającego 
wartość 9 000 niepotrzebnie ogranicza możliwość wyboru danego produktu spośród 
dostępnych na rynku ofert. Obniżenie tego parametru pozwoli na wybranie oferty 
najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.  
 



 

 

 

 

2 

 

Odp. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany określonego ciężaru włókna.  
 
ZESTAW III 
 
Pytanie.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nowszej technologii monofilowej 
przy założeniu, że cena traw fibrylowanych i monofilowych jest porównywalna? Jest to 
rozwiązanie pod względem zarówno sportowym i użytkowym bardziej korzystne dla 
Zamawiającego, gdyż trawy monofilowe są bardziej odporne na intensywne użytkowanie ze 
względu na strukturę swojego włókna.  
Prosimy o wyrażenie zgody na parametry trawy:  

 typ włókna: monofilowe 

 skład chemiczny: min. 8.800 

 wysokość włókna: 20 mm 

 ilość pęczków: min. 21 000/m2 

 ilość włókien: min. 339 000/m2 

 ciężar całkowity nawierzchni: min. 1900 gr./m2 
 
Typ włókna monofil jest doskonałym rozwiązaniem dla boisk, które będą obciążone 
intensywnym użytkowaniem, gdyż zużywa się ono dużo wolniej niż włókno fibrylowane, które 
to rozwiązanie jest przestarzałym typem włókna, stosowanym przez fabryki w latach 
osiemdziesiątych.  
Zastosowanie trawy fibrylowanej (zamiast monofilowej) skutkuje tym, że wygląd włókna 
ulega nieodwracalnym zmianom w bardzo szybkim czasie, gdyż proces fibrylacji 
zapoczątkowany w momencie wczesywania piasku postępuje bardzo szybko i tym samym 
prowadzi do pogorszenia charakterystyki sportowej kortu tenisowego, utraty sprężystości 
włókna oraz krótszego okresu eksploatacyjny kortu.  
Proponujemy trzykrotnie większą gęstość włókien niż zaprojektowana nawierzchnia. Ilość 
pęczków jest nieistotna, gdyż jest to jedynie szycie na odwrotnej stronie trawy syntetycznej, z 
którego wychodzi odpowiednia ilość włókien. I tak z jednego pęczka może wychodzić tylko 2 
włókna jak to jest w projekcie: 52.500 pęczków x 2 włókna = 105.000 włókien (pęczki x 2 = 
ilość włókien przy trawach fibrylowanych) lub jak w przypadku traw monofilowych 21.197 
pęczków x 16 włókien = 339.160 włókien/m2 (jest to właściwa gęstość dla trawy mierzona w 
ilości włókien).  
 
Odp. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii monofilowej. Zamawiający 
określa minimalne parametry 
   - nawierzchnia typu multisport: 

 ciężar włókna: min. 9.000 Dtex  + 10% 

 ilość włókien: min. 105.000 / m2 + 10% 
 
ZESTAW IV:  
 
Pytanie 4: Podbudowa – rozbieżności w opisie i przedmiarze. Najczęściej stosowane i 
dostępne kruszywa 
- 0,4 kruszywo łamane dolomitowe zamiast 0,05-5 mm 
- 4-31,5 kruszywo łamane dolomitowe zamiast 4-30 mm 
- piasek średni zasypany 0-2 
Prosimy opinię zastosowanie ww. materiałów w podbudowie boiska.  
 
Odp. 4. Kruszywo 0-4 miesi się w zakładanym przedziale 0,05-5 mm  oraz 4-31,5 miesi się w 
zakresie 4-30mm, w związku z powyższym  Zamawiający dopuszcza ich zastosowanie.  
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Pytanie 5. Czy zasypy mogą być wykonania np. z mieszanki gruntu rodzimego i piasku 
średnioziarnistego 0-2, jeśli tak to w jakich proporcjach. 
 
Odp. 5. Wyrównanie terenu ma być wykonane z wykorzystaniem piasku średnioziarnistego.  
Nie dopuszcza się mieszania piasku z gruntem rodzimym.  
 
ZESTAW V 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

Pytanie 1. Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jako 
równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania 
przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru 
końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na 
uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia 
terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia 
wad lub usterek wykonanych robót. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w 
momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem 
go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi 
jedynie potwierdzenie wykonania usługi. 

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
Możliwość przeciągania terminu odbioru jest wyeliminowana przez zapis zamieszczony w 
par. 6 pkt. 2 projektu umowy zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru 
końcowego w terminie 10 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. Paradoksalnie zatem 
proponowany przez Państwa zapis dawały by Wykonawcy możliwość bezkarnego nie 
wywiązania się z terminu umownego, np. poprzez zgłoszenia gotowości, w sytuacji gdy 
przedmiot umowy nie został jeszcze wykonany.  

Pytanie 2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich 
części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
A. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy 
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  w 
szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 
powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn  
c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi  
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

e) niewypały i niewybuchy; 

f) wykopaliska archeologiczne; 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); 
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h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 
i) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 
zamówienia podstawowego. 
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
na skutek błędów w dokumentacji projektowej 
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 
- protesty mieszkańców 
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do  
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością  
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  
C. Zmiany osobowe 
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane; 
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 
osoby  legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane 
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 
innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym; 
4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy,   
D. Pozostałe zmiany  
1.  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
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2.  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 
wobec podwykonawców); 
2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów 
PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą  
wystąpić.  Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie 
zobowiązany  do ich zastosowania. 
 
Odp. 2. Zmiany proponowane w pytaniu 2 w ocenie Zamawiającego są całkowicie zbędne. 
Wszystkie zawarte tam propozycje zostały już przewidziane w umowie w par. 14 projektu 
umowy. Proponowane przez Państwa zmiany stanowią jedynie zbędne uszczegółowienie i 
wprowadzenie do umowy sytuacji, które w obecnym jej brzmieniu są już przewidziane, lecz w 
bardziej ogólnej formie. W naszej ocenie zbyt szczegółowe zapisy umowne w istocie 
zawężają możliwości rozszerzającej interpretacji.  . 
 
Pytanie 3.  Prosimy o wskazanie terminu przekazania placu budowy. 
 
Odp. 3. Zamawiający informuje, ze przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od 
daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 
 
 Pytanie 4. Prosimy o zmianę w projekcie umowy kar za opóźnienie na za zwłokę. 
Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu 
cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej  
zwłoką bądź tylko opóźnieniem  znacznie się różnią. Zwłoki dopuszcza się ten dłużnik, który 
nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego 
zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, 
gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. 
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar za opóźnienie na za zwłokę, prosimy o 
zmianę kar za opóźnienie na za zwłokę, o które wnioskujemy w pytaniu nr 7 pkt. 1 i 2. 
 
Odp. 4.  Zamawiający wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu. 4 i 6.pkt.1 i 2.  
 
Pytanie 5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za 
odstąpienie od umowy z 10% na 5%? 
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar, prosimy o zmniejszenie 
wysokości kar, o które wnioskujemy w pytaniu nr 7 pkt 3. 
 
Odp.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.  
  
Pytanie 6. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu 
budowy 
2) za opóźnienie w zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 
terminu na zakończenie odbioru 
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3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto 
 
Odp.6. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w pkt. 1 i 2. Zamawiający  
nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę pkt. 3   
 
Pytanie 7.Wnosimy o zmianę okresu gwarancji na roboty budowlane z 60 na 36 miesięcy 
oraz na  wyposażenie 12 miesięcy. W kontraktach budowlanych na ogół przyjmowane są 3-
letnie okresy na roboty budowlane z wyjątkiem urządzeń, gdzie gwarancję wystawia się na 
okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danego urządzenia, która zazwyczaj 
wynosi 12 miesięcy. 
Firmy ubezpieczeniowe z uwagi na niepokojące sygnały o coraz gorszej sytuacji branży 
budowlanej niechętnie angażują się branżę budowlaną. Dla wykonawców oznacza to 
utrudniony dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe wstrzymują 
wydawanie gwarancji na okresy dłuższe niż 36 miesięcy. Zmniejszenie okresu gwarancji  
zapewne spowoduje konkurencyjność postępowania.  
 
Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.  

 ZESTAW VI 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy boisko ma wymiary 19,1x31,5 (jak SIWZ) 
czy 19,1x32,1 (jak w projekcie)? 

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że boisko ma wymiary 19,1x32,1 m. 

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać wykonanie projektu wykonawczego 
(pkt.2.3 b SIWZ). Czy w związku z tym jest to na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie 
boiska? Czy Wykonawca ma również wykazać się potencjałem kadrowym w postaci 
projektanta? 

Odp. 2 Wykonawca przed ułożeniem sztucznej nawierzchni ma opracować układ graficzny 
boiska z rozmieszczeniem osprzętu sportowego i linii boisk.  

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie  czy prawidłowy jest opis podbudowy w SIWZ czy z 
rysunkiem nr 3. Są znaczne rozbieżności. 

Odp. 3.  Zamawiający wyjaśnia, że Właściwy układ warstw to: 

 Trawa sztuczna - („O” boiska - 294,20  m. n.p.m.)   

 kruszywo łamane   0,05 - 5 mm -  gr. 5,0  cm 

 kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm -  gr. 15 cm 

 drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 

 geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności 
minimum 95 mm/s (obudowa kanałów drenarskich) 

 warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=0,97, gr. 20 cm 

 warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=0,97 warstwa 
niwelujaca teren do poziomu rzędnej (293,80  m. n.p.m.)   

 grunt rodzimy stabilizowany geowłókniną 
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Pytanie 4.  Proszę o sprecyzowanie czy rysunek pt. przekrój to jest przekrój wzdłuż czy w 
szerz boiska? 

Odp. 4  Zamawiający wyjaśnia, że rysunek  pt. przekrój to przekrój po szerokości boiska. 

Pytanie 5. Proszę o informację czy wzdłuż obu dłuższych boków jest wyrysowaniem opaska 
betonowa czy obrzeże? 

Odp.5.  Wokół boiska należy wykonać opaskę z obrzeża trawnikowego gr. 8 cm  

ZESTAW VII 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  

Pytanie 1. Proszę o zamieszczenie kopii pozwolenia na budowę. 

Odp. 1. Roboty związane z budową boiska zostały zgłoszone. Zamawiający załącza 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy Nr AB.6743.283.2013.OL.13 z dnia 22.04.2013 
wraz z postanowieniem prostującym .  

Pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie podkładu  geodezyjnego, z naniesioną orientacją przez 
geodetę. 

Odp. 2.  Informujemy, że orientacje każdej mapy do celów projektowych wyznacza kierunek 
tekstu mapy – układ Północ – Południe. 

Pytanie 3. Prosimy o  zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej. Przyjęte założenia w 
punkcie 3.1 części opisowej projektu zawierają obliczeń geotechnicznych   

Odp. 3. Zamawiający dodatkowo załącza dokumentację geotechniczna wykonaną w 2007 r. 
dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej budowy hali sportowej 
dla szkoły w Kusiętach.  Hala sportowa została wybudowana  w 2011 r.  

Pytanie 4. Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczeniem linii                   
piłkochwytów i lokalizacji ławek.  

Odp.4.  Linie piłkochwytów i lokalizacje ławek przedstawi wykonawca w projekcie układu 
graficznego boiska zawierającego rozmieszczenie osprzętu i linii boisk. 

Pytanie 5. Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych i opisu dla piłko chwytu. Brak  
informacji o typie, sposobie montażu, materiałów jakie należy  zastosować 

Odp. 5.  Należy przyjąć rozwiązanie systemowe piłkochytu – montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. 

Pytanie 6 Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych o opisu ławek. Brak informacji 
o typie, sposobie montażu, materiałów  jakie należy zastosować. 

Odp.6 Należy przyjąć ławki typowe szer. min 160 cm – montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta osprzętu. 
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Pytanie 7. Prosimy o podanie rzędnej istniejącej i projektowanej boiska, bądź o załączenie 
tabeli ilości robót ziemnych 

Odp. 7. Rzędna boiska 294,20, Rzędne terenu zgodnie z rzędnymi określonymi na mapie do 
celów projektowych. 

Pytanie 8. Rysunek A-2 nie zawiera boiska do piłki nożnej, bramek, boiska do tenisa, 
słupków do tenisa, boisk do koszykówki układ poprzeczny (punkt 2.3a w SIWZ). Prosimy o 
zamieszczenie  rysunku zgodnego z zakresem SIWZ.  

Odp. 8.  Wykonawca przed ułożeniem sztucznej nawierzchni ma opracować układ graficzny 
boiska z rozmieszczeniem osprzętu sportowego i linii boisk. 

Pytanie 9. Prosimy o podanie wymagań dla zestawów do koszykówki na boisko główne i 
poprzeczne (rysunki szczegółowe, opis) z uwzględnieniem wymiarów, sposobu montażu, 
wysięgu, rodzaju tablicy, kosza siatki.  

Odp. 9. Wykonawca przed ułożeniem sztucznej nawierzchni ma opracować układ graficzny 
boiska z rozmieszczeniem osprzętu sportowego i linii boisk. 

Pytanie 10. Prosimy o uzupełnienie rysunku A-4 o podanie konkretnej wartości spadku rur 
zbieracza.  

Odp. 10. Spadek Drenów D65 – 0,5%, Spadek Drenu zbiorczego 1% 

Pytanie 11. Prosimy o podanie na rysunku A-3 wymiarów rowka drenarskiego (szerokości, 
głębokości i zagłębienie rury drenarskiej fi 65) oraz prosimy o potwierdzenie , że rowek 
drenarski wyłożony jest geowłókniną wywiniętą na zewnątrz bez przykrycia rowka. Prosimy o 
podanie wymiarów wywinięć. 

 Odp. 11.Rowek pod drenaż liniowy 30x30 cm – zagłębienie 15 cm 

Pytanie 12. W opisie technicznym P.3.2.1 grunt rodzimy ma być stabilizowany geowłókniną. 
Prosimy o podanie gramatury i potwierdzenie, ze tak ma być. Jedyny zamieszczony przekrój, 
rysunek A-3 tego nie potwierdza.   

Odp. 12.  Grunt rodzimy ma być stabilizowany geowłókniną – gramatura 120g/m2 

Pytanie 13. Prosimy o informację, czy rury drenarskie fi 65 i fi 100 mają być w oplacie                     
z geowłókniny i czy odpowiednie gałęzie lewe i prawe drenażu nie powinny się mijać 

Odp. 13. Tylko rura D65 ma być w oplotce z geowłókniny. Gałęzie nie musza być ułożone na 
mijankę.  

Pytanie 14. Prosimy o uzupełnienie rysunku A-3 przekrój przez studnie chłonne precyzujący 
głębokość wypełnienia studni materiałem filtrującym, całkowitą głębokość studni, rzędną 
wpięcia zbieracza (pozwoli określić rzędne posadowienia instalacji drenarskiej), rzędne i 
długości oraz średnice rur łączących obie studnie chłonne 

Odp. 14. Głębokość studni rozsączających 2 m, do każdej studni włączony będzie tylko 
jeden kolektor – studnie nie będą połączone. Wypełnienie materiałem filtracyjnym ok 100 cm. 
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Pytanie 15. Czy studnie chłonne mają średnicę wewnętrzna 150 cm? 

Odp.15. Studnie chłonne mają średnice nominalną 100 cm 

ZESTAW VIII 

W związku z udziałem w w/w postępowaniu przetargowym proszę o odpowiedź na 
następujące pytania: 

Pytanie 1. Jaki typ i rodzaj piłochytu (dotyczy poz.22 przedmiaru) oraz z jakiego materiału 
należy zastosować przy wykonywaniu oferty. Proszę o zamieszczenie rysunku.  

 Odp.1 .  Należy przyjąć rozwiązanie systemowe piłkochytu – montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. 

Pytanie 2. Jaki typ, rodzaj i wymiar, oraz z jakiego materiału nleży zastosować ławki 
(dotyczy poz. 23 przedmiaru) przy wykonywaniu oferty. Roszę o zamieszczenie rysunku.  

Odp. 2 Należy przyjąć ławki typowe szer. min 160 cm – montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta osprzętu. 

Pytanie 3. Czy sprzęt wyposażenia boisk musi posiadać dopuszczenie do rozgrywek czy 
wystarczy deklaracja zgodności z normą.  

Odp. 3. Wystarczy deklaracja zgodności z normą.  

 
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: 4.02.2014 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 4.02.2014 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.  

 

                                                                              ZASTĘPCA  WÓJTA GMINY OLSZTYN 

                                                                                    MAŁGORZATA HAŁADYJ 

                                                 


