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WYKONAWCA 

STRONA INTERNETOWA 

TABLICA OGŁOSZEŃ 
 
 

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. 

„Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia” – postępowanie 

nr 271.1.2017. 
 

Zamawiający (Klub Sportowy „WIARUSY” Igołomia informuje), że do 

przedmiotowego zamówienia wpłynęły następujące zapytania  o treści (cyt.): 

Zapytanie I: 

„Zamawiający opisując wymagane parametry nawierzchni, powinien wskazać minimalne 

wymagane parametry nawierzchni i nie ograniczać możliwości zastosowania produktu o 

wyższych (lepszych) parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie traw o wskazanych 

parametrach wysokości włókna min 40mm bez ograniczenia wysokości do 50mm i 

podkładów o wskazanych parametrach i wysokości min 10mm. 

Uzasadnienie: Wykonawca, powinien mieć możliwość zastosowania nawierzchni o wyższych 

parametrach niż wskazane przez Zamawiającego, niezależnie od kosztów pozyskania tej 

nawierzchni, jeżeli wykonawca w swoich kalkulacjach przewiduje na to budżet.” 

 

- W odpowiedzi Zamawiający informuje; 

Zgodnie z pkt. 3.1 opisu architektonicznego zamieszczonego w projekcie budowlanym, 

wysokość nawierzchni boiska treningowego została ustalona w zakresie min. 40 mm i max. 

50 mm na macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm i takie parametry powinny być 

uwzględnione w składanej ofercie. Nie przewiduje się zmiany parametrów nawierzchni 

boiska. 

 

Zapytanie II: 

„Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1. Zbiornik opadowy -czy posiadają Państwo jakieś dane, przykładową fotografię 

zbiornika? Czy zbiornik ma być wkopany w grunt? Czy zbiornik może być podobny jak 

załączona fotografia? Gdzie będzie umiejscowiony zbiornik? 

2. Odwodnienie liniowe - ile mb ma mieć korytko? Czy jakieś wymogi co do odwodnienia 

są? Szerokość, klasa obciążenia?  

3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej. Proszę  o dopuszczenie trawy o wymaganych 

parametrach wysokości włókna min 40mm,ale  bez ograniczenia wysokości do 50mm i 

podkładów o wskazanych parametrach i wysokości min 10mm. Czy do oferty należy 

dołączyć dokumenty dot. nawierzchni? Czy będą one wymagane od firmy, która zostanie 

wyłoniona jako najkorzystniejsza? 



4. Czy do obowiązków  wykonawcy należeć będzie pielęgnacja nawierzchni z trawy 

naturalnej? Jeśli tak - to przez jaki okres i co ma wchodzić w zakres pielęgnacji” 

 - W odpowiedzi Zamawiający informuje: 
 

Ad. 1  

Zbiornik wody deszczowej z parkingu i odwodnienie liniowe zostały naniesione kolorem 

czerwonym na projekcie zagospodarowania terenu w zatwierdzonym projekcie budowlanym. 

Zamawiający załącza do niniejszej informacji ten fragment zagospodarowania terenu . 

Zbiornik będzie wkopany na terenie zielonym obok parkingu, może być PCW.  
 

Ad. 2 

Odwodnienie liniowe typu drogowego. 
  

Ad. 3 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości włókna nawierzchni i zmiany wysokości 

podkładu. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni boiska określono w pkt. 3.1 opisu 

technicznego części architektonicznej projektu. Jest tam też punkt, w którym sprecyzowano, 

że oferent powinien przedstawić próbkę o wymiarach 25 x 15 cm z metryką producenta.  
 

Ad.4 

Wymagane czynności dot. zakresu pielęgnacji boiska z trawy naturalnej zostały opisane w 

pkt. 3.7 opisu technicznego części architektonicznej. Okres pielęgnacji kończy się wraz z 

odbiorem boiska przez Zamawiającego. 
 

Zapytanie III: 

„Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 

na rysunku A-3 wskazane są piłkochwyty w odcinkach 2 x 32,26mb oraz 2x60mb-co daje 

184,52 mb piłkochwytów, natomiast w przedmiarze 2x32,26mb, 1 x 60mb oraz 1 x 42,84mb-

co daje 167,36mb. Skąd taka rozbieżność??Jak jest prawidłowa długość? Czy macie Państwo 

jakieś wymogi co do technologii wykonania piłkochwytów - przekroje słupów, oczko siatki?” 

  

 - W odpowiedzi Zamawiający informuje: 
 

Podaje się właściwą ilość piłkochwytów, długość i wysokość:  

dla boiska treningowego: 1 x 60,00 m h = 4,0 m,  2 x 32,26 m h = 6,0 m,  1 x 60,00 m h = 

6,0m 

dla boiska głównego: 1 x 42,84 m h = 6,0 m,  1 x 105,84 m h = 4,0m. 

Piłkochwyty na słupkach stalowych o przekroju okrągłym lub kwadratowym, siatka 

polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 12 x 12 cm. 

Zapytanie IV: 

„Proszę o wyjaśnienie dalszych rozbieżności dot. piłkochwytów-w części dokumentacji jest 

informacja, że należy wykonać 3 ściany piłkochwytów wys.6m, jedną wys. 4m. W części 

natomiast-informacja, że mają być 2 ściany wys.6m, dwie ściany 4m. Ponadto proszę 

o jednoznaczne określenie w jakim rozstawie mają być słupy-czy zgodnie z rysunkiem – 



co 2,5m, czy też jak w opisie (rozstaw do 5m). Czy słupy mają być ocynkowane plus lakier?? 

Wybór rozwiązań w znacznym stopniu wpływa na cenę piłkochwytów.” 

 

 - W odpowiedzi Zamawiający informuje:  

 

Ilości i wysokości dot. piłkochwytów są podane  w odpowiedzi do zapytania III.  

Słupy w rozstawie 2,5 m. Słupy powinny być ocynkowane i lakierowane. 
 

Zapytanie V: 

„1. We wzorze Umowy Zamawiający zapisał w §13 pkt 1 ppkt 4 "z tytułu samego faktu 

istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot odbioru". Z zapisu nie wynika jakich wad on dotyczy (istotnych czy również 

nieistotnych), brak również zapisu precyzującego co może zostać uznane za wadę. Wnosimy 

o zmianę zapisów tego punktu Umowy lub jego wykreślenie.” 
 

- W odpowiedzi Zamawiający informuje:  
 

Zmienia się zapis §13 pkt 1 ppkt 4 projektu umowy o roboty budowlane (Zał. Nr 5 do SIWZ 

271.1.2017) w ten sposób, że §13 pkt 1 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru, zapis dotyczy zarówno wad istotnych 

jak i nieistotnych,” 

 

  

UWAGA!!! 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zmienia termin 

składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym ulegają modyfikacji następujące zapisy 

SIWZ:  

a) rozdz. III SIWZ 271.1.2017 otrzymuje brzmienie: 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2017r. do godziny 09:00 na adres:  

Klub Sportowy „WIARUSY” Igołomia  

32-126 Igołomia  nr 269 

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.09.2017r. o godzinie 09:30, w siedzibie 

Zamawiającego.” 
 

b) rozdz. XIX ust. 10 SIWZ 271.1.2017 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: 

„Oferta - Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej 

Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego 

„WIARUSY” Igołomia” Nr sprawy: 271.1.2017  oraz: nie otwierać przed: 27.09.2017r. 

godz. 09:30”. 
 

 



Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty, zgodnie z 

uwzględnieniem wyjaśnień i odpowiedzi przedstawionych powyżej. 

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 


