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TP/RB/1/1/2021      Kamieniec, dnia 22.04.2020 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM NA: 

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania: 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym  

dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach.” 
 (zamówienie nr TP/RB/1/2021) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 09.04.2020 r., pod nr 2021/BZP 00030454/01 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „Proszę o informacje jakie minimalne wymagania techniczne ma spełniać nawierzchnia 

sportowa (np.: przepuszczalność wody, odporność na starzenie lub inne wymagane przez 
zamawiającego), ponieważ ma to wpływ na jakość i cenę.” 

Odpowiedź 1: Wymagania zgodnie z programem Funkcjonalno- Użytkowym Nawierzchnia musi 
posiadać ważne aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH lub instytucji równoważnej 
wystawiającej opinie w przedmiotowym zakresie. Nawierzchnia musi posiadać aktualne badania na 
bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych. Zgodnie z zapisami specyfikacji 
warunków zamówienia Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie powyższego. 
Potwierdzeniem jest złożenie oświadczenia, że usługa wykonania projektu, robota budowlana wraz z 
pozostałymi pracami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia będą wykonane zgodnie 
z dołączoną do specyfikacji dokumentacją (Programem Funkcjonalno – Użytkowym), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP, zasadami wiedzy 
technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką budowlaną. Stosowne 
oświadczenie wykonawca potwierdza składając Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do 
specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2: „Proszę o informacje czy wykonawca nawierzchni sportowej powinien posiadać 

autoryzację producenta systemu, ponieważ ma to wpływ na jakość i cenę”.  
Odpowiedź 2: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań – nie wymaga, aby wykonawca 
posiadał autoryzację producenta systemu.  
 
Pytanie 3: „Dotyczy terminu realizacji. Opracowanie mapy do celów projektowych trwa średnio 

około 1 msc. Wykonanie dokumentacji projektowej tj. okres minimum 1 msc.  
W przypadku terminów dotyczących uzgodnień może to trwać nawet i kilka miesięcy. 
Wykonanie tego zadania zgodnie z założeniami projektowymi to około 3 msc.  
W związku z tym prosimy aby okres wykonania tego zadania wynosił minimum 6 msc 
od podpisania umowy.”  
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Odpowiedź 3: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 100 dni od daty zawarcia umowy.  
Za realizację w tym terminie wykonawca, zgodnie z punktacją w kryterium oceny ofert otrzymuje 0 
pkt. Pozostałe terminy i punkty im przyporządkowane nie ulegają zmianie. W załączeniu 
Zamawiający przedkłada zmodyfikowany załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia 
„Formularz oferty” obejmujący zmianę terminu realizacji. Składając ofertę należy posłużyć się 
zmodyfikowaną wersją załącznika. 
 
Pytanie 4: „Dotyczy drogi dojazdowej. Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy brak drogi 

dojazdowej do obiektu w związku z czym Wykonawca będzie zmuszony do 
zaprojektowania i wykonania drogi dojazdowej zapewniającej możliwość dostawy 
kilkuset ton materiałów na teren budowy. Prosimy o uwzględnienie tego kosztu  
w programie funkcjonalno – użytkowym.”  

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że dojazd do budowy jest zapewniony. Dojazd pojazdami  
o masie całkowitej do 7,5 tony.  
 
Pytanie 5: „Dotyczy kostki. Prosimy o zamieszczenie szkicu jak ma wyglądać dojście z kostki 

brukowej.”  
Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że tą kwestię pozostawia wykonawcy. Ewentualne 
uzgodnienia na etapie projektowania.  
 
Pytanie 6: „Dotyczy siedzisk. Prosimy o załączenie przykładowego zdjęcia jak mają wyglądać 

siedziska.”  
Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, w związku z prośbą umieszcza 
zdjęcie poglądowe siedziska. 
 

 
 
Pytanie 7: „Piłkochwyty. W związku z tym, że cały obiekt jest ogrodzony proponujemy aby 

Piłkochwyty były wykonane z siatki polipropylenowej na słupach metalowych. 
Piłkochwyty z panela zwłaszcza zamontowanym za bramkami ulegają mechanicznym 
odkształceniom i nie jest to zalecane rozwiązanie dla obiektów sportowych. W związku 
z tym proponujemy aby uwzględnić w PFU wykonanie piłkochwytów z siatki 
polipropylenowej która jest zalecana do stosowania na boiskach sportowych.”  

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że wymaga wykonanie piłkochwytów, zgodnie z Programem 
funkcjonalno – użytkowym.  
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Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na dokonane modyfikacje 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i wnoszenia wadium, który ustalony zostaje do dnia 
29.04.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
 

Załącznik: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia – zmodyfikowana wersja 

załącznika. 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa/platforma mini portal, 
2. aa.  

    
 
 
   


