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ZP.271.8.2016                                                                                 Lubin, dnia 16.03.2016 r.

WYJAŚNIENIE  I ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: 

 „ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE 
W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
związku z otrzymanymi pytaniami do ww specyfikacji oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a 
ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ, która 
prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane 
w BZP oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl).   

Jednocześnie, Zamawiający,  działając na podstawie art.  12a ust. 1 i  2  przedłuża termin
składania ofert do dnia: 24.03.2016 r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia
24.03.2016 r. o godz. 10,15. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegnie zmianie.
Zmianie ulega również termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść do dnia 24.03.2016 r.
do godz. 10,00. Wysokość wadium pozostaje bez zmian. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza - przelewem na rachunek bankowy
wskazany w SIWZ, w dniu 24.03.2016 r. o godz. 10,00 pieniądze muszą już znajdować się
na rachunku Zamawiającego.

Pytanie 1: „Czy zgodnie z SIWZ Wykonawca odpowiedzialny będzie za pielęgnację boiska według
wytycznych Programu pielęgnacyjnego przez cały okres udzielonej gwarancji, tj. nawet przez okres
60 miesięcy (w przypadku udzielenia  takiej  gwarancji)?  Jeżeli  tak,  kto  będzie  ponosił  koszt  wody
i energii  elektrycznej zużytej do podlewania boisk? Czy zgodnie z zapisem w umowie, pielęgnacja
w  okresie  umownym  będzie  nieodpłatna,  zatem  płatność  za  pielęgnację  skalkulowaną  zgodnie
z  pozycją  w  Przedmiarze  robót  odbędzie  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  terminu  realizacji
zadania  (tj.  po  150  dniach  lub  krócej  w  zależności  od  zaproponowania  w  ofercie)?”
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi należy realizacja
programu pielęgnacji płyty boiska. Zakres zadania obejmuje również wykonanie studni
głębinowej,  więc  woda  do  pielęgnacji  będzie  ze  studni  natomiast  koszty  energii
elektrycznej poniesie użytkownik. Warunki i sposób płatności zostały opisane w umowie.

Pytanie  2: „Proszę  jednoznacznie  określić  grubość  warstwy  drenażowej  dla  konstrukcji  płyty
boiska:  wg Opisu  Boisk  i  Rys.  3  „przekroje  konstrukcyjne”  jest  to  warstwa gr.  20  cm natomiast
wg  Przedmiaru  robót  brak  jest  określenia  grubości  warstwy  (brak  krotności).”
Odpowiedź:  Należy  wycenić  warstwę  o  grubości  5  cm  wg  przedmiaru  robót.

Pytanie 3: „Proszę o potwierdzenie, że zakres prac do skalkulowania w tym zadaniu to, jedynie  prace
objęte przedmiarem robót. Opis boiska i pozostałe dokumenty zawierają opisy również innych 
elementów robót. 
Odpowiedź: Zakres realizacji etapu I dla zadania „Zagospodarowanie terenu na cele 
sportowo-rekreacyjne w Szklarach Górnych” został opisany w pkt 2 SIWZ.

Pytanie 4: „Ze względu na rozbieżności w określeniu wysokości ogrodzenia tj. przedmiar (wys. 2m)
i rys. nr 7Z (wys. 1,9 m) proszę o informację, którą należy przyjąć do wyceny. Czy w ogrodzeniu
znajdują  się  furtki?  Jeżeli  tak  proszę  o  dopisanie  stosownych  pozycji  do  kosztorysów.”
Odpowiedź:  Wysokość  ogrodzenia  należy  przyjąć  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia zawartym w pkt 2 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wykonania furtek.

Pytanie  5:  „Czy  w  przypadku  wykrycia  niezgodności  pomiędzy  opisem  a  przedmiarem,  można
samodzielnie  poprawiać  pozycje  przedmiarowe  bez  konsekwencji  odrzucenia  oferty  z  przetargu?”
Odpowiedź: W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy kosztorysem i przedmiarem
należy postępować zgodnie z pkt 17 SIWZ.

Pytanie  6:  „Który  typ  wiat  stadionowych  należy  zastosować:  S1,  S3  czy  S4.  Proszę  podać
rodzaj  siedzisk,  rodzaj  pokrycia  oraz  profili  konstrukcyjnych.”
Odpowiedź:  Należy  zastosować  wiaty  typ  S-4,  konstrukcja  z  profili  stalowych
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ocynkowanych,  pokrycie  z  poliwęglanu  komorowego,  ławka  z  pojedynczych  siedzisk
plastikowych (jak w projekcie wykonawczym boiska).

Pytanie  7: „Proszę  określić  parametry  darni  do  ułożenia  na  boisku  tj.  grubość  darni,  szerokość
i długość rolki.”
Odpowiedź:  Parametry darni wg specyfikacji SST.02. Zamawiający nie narzuca długości
i szerokości rolki.

Pytanie  8: „Czy  w  zakres  niniejszego  zamówienia  wchodzi  wykonanie  drenażu  dla  boiska
o nawierzchni naturalnej? W projekcie oraz opisie zagospodarowania terenu zamieszczony jest opis
i przebieg tras drenażowych na płycie boiska, natomiast brak jest przedmiaru robót na ten zakres.
Jeżeli wykonanie drenażu wchodzi w zakres prac, proszę o dołączenie właściwego przedmiaru.” 
Odpowiedź:  Zakres  zamówienia  został  określony  w  pkt  2  SIWZ.  Zakres  robót  nie
obejmuje wykonania drenażu dla boiska.

Pytanie  9: „Czy  Wykonawca wartość  robót  ma wycenić  na  podstawie  dokumentacji  technicznej,
czy  na  podstawie  przedmiaru  robót?  W  dokumentacji  technicznej  grubość  warstwy  piasku  pod
warstwę urodzajną wynosi 20 cm, natomiast według przedmiaru robót grubość warstwy wynosi 5 cm.
Jaką grubość warstwy należy wycenić?”
Odpowiedź: Wielkość robót Wykonawca ma wycenić zgodnie z wytycznymi pkt 17 SIWZ.
Wyjaśnienia  dotyczące  grubości  warstwy  piasku  zostały  udzielone  w  odpowiedzi
do pytania nr 2.

Pytanie 10: „Jakie  ogrodzenie należy przyjąć do wyceny,  gdyż przedmiar określa średnice drutu
na 4 mm a rozmiar oczka na 75x200mm, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje drut fi5mm
i oczko 50x200mm.”
Odpowiedź:  Parametry  ogrodzenia  należy  przyjąć  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia zawartym w pkt 2 SIWZ.

Pytanie  11: „Kto  będzie  ponosił  koszty  związane  ze  zużyciem  energii  elektrycznej  w  okresie
gwarancyjnym.”
Odpowiedź:  Wyjaśnienia  dotyczące  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  zostały
udzielone w odpowiedzi do pytania nr 1. 

Pytanie  12: „Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie  lub  sprecyzowanie  minimalnej  ilości
poszczególnych  zabiegów  pielęgnacyjnych  przewidzianych  do  wykonania  w  ciągu  jednego  okresu
wegetacyjnego, gdyż brak takiej informacji w załączonym programie pielęgnacji.”
Odpowiedź:  Boisko  będzie  użytkowane  przez  drużynę  piłkarską  uczestniczącą
w  rozgrywkach  B  klasy.  Ilość  zabiegów  należy  przyjąć  przy  założeniu  normalnej
eksploatacji i przeciętnych warunkach pogodowych, tak aby zachować warunki gwarancji
i rękojmi opisane w umowie (zgodnie z Programem pielęgnacji). 

Pytanie  13: „Kto  ponosił  będzie  koszty  związane  z  wywozem  i  utylizacją  odpadów  roślinnych
powstałych w trakcie pielęgnacji.”
Odpowiedź:  Koszty  związane  z  wywozem i  utylizacją  odpadów roślinnych związanych
z programem pielęgnacyjnym ponosi Wykonawca.

Pytanie 14: „Czy przewidzieć należy pielęgnację ekstensywną boiska tak jak określone to zostało
w dokumentacji przetargowej, czy też pielęgnację intensywną – standardowe rozwiązanie dla boisk
sportowych.”
Odpowiedź:  Należy  zastosować  zabiegi  pielęgnacyjne  zawarte  w  programie
pielęgnacyjnym.  

Pytanie 15: „Czy w związku ze wskazaniem w dokumentacji wykorzystania gruntu rodzimego jako
składnika warstwy  wegetacyjnej,  Zamawiający  dysponuje  badaniami  tejże  gleby,  jeśli  tak  prosimy
o załączenie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje badaniami gleby. 

Pytanie 16:  Czy Zamawiający wymagał będzie wykonania przez Wykonawcę warstwy wegetacyjnej
zgodnie  z  opisem  w  dokumentacji  (grunt  rodzimy,  torf,  pospółka  i  nawóz),  czy  też  warstwy
wegetacyjnej zgodnej z powszechnie stosowaną przy budowie boisk sportowych normą DIN18035.”
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Odpowiedź: Przedmiar robót zakłada przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej
z  mieszanki  wykonanej  poza  terenem  rozścielenia  mechanicznego.  Zamawiający  nie
wyklucza użycia jako komponentu ziemi urodzajnej pod warunkiem spełnienia normy DIN
18035 lub równoważnej w odniesieniu do naszej strefy klimatycznej.

Pytanie 17: „Jakiej grubości ścianki posiadać ma słup piłkochwytu o średnicy 62 mm, gdyż przy
wysokości piłkochwytu 6m słup ten wydaje się zbyt słabym elementem konstrukcyjnym.”
Odpowiedź:  Zamawiający nie narzuca grubości  ścianki  piłkochwytu.  Piłkochwyt należy
realizować wg wytycznych dostawcy przyjętego systemu.

Pytanie 18: „Jakie mają być parametry siatki polipropylenowej na piłkochwycie.”
Odpowiedź:  Parametry  siatki:  siatka  polipropylenowa  bezwęzłowa,  oczko  8x8  cm,
grubość splotu 5mm, kolor zielony (zgodnie z projektem wykonawczym boiska).

Pytanie 19: „Kiedy Wykonawca fakturował będzie roboty związane z pielęgnacją.”
Odpowiedź: Warunki i sposób płatności zostały opisane w umowie.

Pytanie  20:  „Prosimy  o  potwierdzenie,  że  koszenie,  podlewanie  i  nawożenie  przez  cały  okres
gwarancyjny stanowią obowiązek Wykonawcy.”
Odpowiedź:  W  pierwszym  roku  po  założeniu  boiska  pielęgnacja  podstawowa
tj:  podlewanie,  koszenie,  nawożenie,  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Pielęgnacja
podtrzymująca  oraz  pielęgnacja  regeneracyjna  leżą  po  stronie  Wykonawcy przez  cały
okres gwarancji i rękojmi.

z up. WÓJTA

/-/ Dorota Sangórska

Kierownik Referatu

Zamówień Publicznych

Otrzymują:
1. www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl,
2. Wykonawcy, którzy zadali pytania,
3. a/a.
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