Informuję, Ŝe dnia 05.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski oferentów dotyczące
wyjaśnień treści SIWZ:
Wniosek nr 1 brzmiący: „W adaptacji typowego projektu budowlanego Zespołu Boisk
Sportowych Orlik 2012 w pkt. 4.5 określa parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej
zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne
parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak duŜej ilości
konkretnych parametrów uniemoŜliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni
równowaŜnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji która musi być przestrzegana
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
Ponadto załoŜenia projektu typowego „Orlik 2012” są takie, Ŝe pozwalają oferować róŜne
rodzaje nawierzchni sportowych posiadających następujące dokumenty:
- badania na zgodność z normą PN-EN 14877
- lub aprobatę techniczną ITB,
- lub rekomendację techniczną ITB,
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, np. LABOSPORT,
- atest PZH
Warunki finansowania są adekwatne tylko dla nawierzchni poliuretanowej spełniających
ogólne warunki powyŜej. KaŜda próba manipulacji parametrami technicznymi a przez to
wskazywanie konkretnych produktów oraz ograniczenia konkurencyjności będzie pociągała
za sobą wstrzymanie finansowania.
W związku z tym proszę o uniewaŜnienie wymogu oferowania nawierzchni poliuretanowych
o konkretnych parametrach technicznych określonych w ST oraz dopuszczenie produktów o
innych parametrach, spełniających wymogi programu „Orlik 2012”.
Proszę takŜe o dopuszczenie nawierzchni o parametrze przyczepności do podkładu ≥ 0,4
Mpa i wydłuŜeniu względnym przy zerwaniu ≥ 70 % co pozwoli na zaproponowanie
produktów o równowaŜnej jakości innych producentów.”
Wyjaśnienie Zamawiającego na wniosek 1:
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: badania na zgodność z normą
PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona prze jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez
producenta na te nawierzchnie.

Wniosek nr 2 brzmiący:
„Prosimy o sprecyzowanie wartości pozycji nr 10 przedmiaru skoro w projekcie pkt. 4.1 jest
informacja 0 2 cm warstwy wyrównawczej”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 2: Warstwy wyrównawczej ma być 2 cm. Jest to
uwzględnione w poz. 9, natomiast w poz. 10 jest uwzględniona korekta wynikająca z
przyjęcia w poz. 9 większego nakładu.

Wniosek nr 3 brzmiący: „W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania
fundamentów i montaŜu bramek do piłki noŜnej prosimy o informacje czy naleŜy przyjąć w
ofercie wykonanie tych prac i dostarczenie bramek sportowych?”
Wyjaśnienie Zamawiającego nr 3: Fundamenty pod bramki do piłki noŜnej są uwzględnione
w poz. 48. NaleŜy równieŜ przyjąć montaŜ i bramki do piłki noŜnej.

Wniosek nr 4 brzmiący: „ Prosimy o sprecyzowanie ilości słupów oświetleniowych w
projekcie jest informacja o 10 słupach w przedmiarze natomiast tylko 8 szt. , która ilość
naleŜy przyjąć do oferty?”
Wyjaśnienie Zamawiającego nr 4: Ilość słupów oświetleniowych- 8 sztuk.
Wniosek 5 brzmiący: „Prosimy o potwierdzenie montaŜu 24 szt. opraw rtęciowych”
Wyjaśnienie Zamawiającego nr 5: Potwierdzamy montaŜ 24 szt. opraw rtęciowych.
Wniosek nr 6 brzmiący: „Prosimy o podanie czy naleŜy przyjąć do wyceny ułoŜenie
geowłókniny na całej powierzchni pod boiskami czy tylko jako owinięcie sączków
drenarskich?”
Wyjaśnienie Zamawiającego nr 6: Do wyceny naleŜy przyjąć ułoŜenie geowłókniny na
całej powierzchni boisk.
Wniosek nr 7 brzmiący: „ W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania remontu
istniejących pomieszczeń i zaadaptowanie ich jako zaplecze socjalno-sanitarne
wykonywanych boisk- opis techniczny pkt 2 przedmiot inwestycji.
Odpowiedź na pyt. nr 7: Remont istniejących pomieszczeń nie jest przedmiotem niniejszego
zamówienia.

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z rozdz.18 ust. 4 SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany
w treści SIWZ
zmienia się zapis w dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu w rozdziale
3- Opis zagospodarowania terenu pkt 4.5 „Charakterystyka nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych” poprzez zmianę treści tabeli, w kolumnie „wymagane parametry
nawierzchni poliuretanowej” i wierszu pozycja nr 6 poprzez zmianę wartości wymagania z
„≥ 0,5” na „≥ 0,4”.
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