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TP/RB/1/2/2021      Kamieniec, dnia 26.04.2020 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 2 
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 kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 
Pytanie 1: „Umowa podaje w §6: 

2. Strony przyjmują następujące terminy szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy:  
a) Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  
b) Opracowanie projektu budowlanego do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  
c) Opracowanie projektu wykonawczego do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapisy umowy są nierealne do wykonania. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. terminów na: 
a) Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji do14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  
b) Opracowanie projektu budowlanego do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  
c) Opracowanie projektu wykonawczego do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 
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: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie. 
 
Pytanie 2: „SWZ podaje w kryteriach oceny ofert kryterium „termin realizacji”. 

– do 60 dni od daty zawarcia umowy – oferta otrzyma 20 pkt  
– do 70 dni od daty zawarcia umowy – oferta otrzyma 10 pkt  
– do 80 dni od daty zawarcia umowy – oferta otrzyma 5 pkt  
– do 90 dni od daty zawarcia umowy – oferta otrzyma 0 pkt 
Tak określone kryteria dotyczące terminu realizacji są niefortunne ponieważ jest zamówienie 
dotyczy zaprojektowania i wykonania boiska a nie tylko wykonania. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmiany w kryterium oceny ofert poprzez 
zmianę „termin realizacji” na „termin realizacji robót budowlanych” i wyłącznie terminu 
wykonania dokumentacji projektowej z kryterium oceny ofert przy zachowaniu wymaganego 
terminu jej wykonania w ciągu 30 dni roboczych”. 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie. 
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Pytanie 3: „Ze względu na nie określenie technologii systemu nawierzchni PU i podbudowy proszę o 
wprowadzenie jednoznacznej technologii warstw konstrukcyjnych aby uniknąć 
nieporównywalnych ofert. 
Proszę o wprowadzenie układu warstw: 
- warstwa odsączająca o gr. 10 cm 
- warstwa z kruszyw łamanych fr. 4-31.5 mm gr. 20 cm 
- warstwa z kruszyw łamanych fr. 0.075- 4mm gr. 1 cm  
- warstwa stabilizująca typu ET o gr. ok. 35 mm 
- nawierzchnia sportowa PU typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm (11+2) w kolorze ceglastym 
posiadająca badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02.” 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zastosowanie niżej wymienionych układów warstw:  
- warstwa odsączająca o gr. 10 cm 
- warstwa z kruszyw łamanych fr. 4-31.5 mm gr. 20 cm 
- warstwa z kruszyw łamanych fr. 0.075- 4mm gr. 1 cm  
- warstwa stabilizująca typu ET o gr. ok. 35 mm 
- nawierzchnia sportowa PU typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm (11+2) w kolorze 
ceglastym posiadająca badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014-
02. 

  
Pytanie 4: W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 
sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i 
nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Odpowiedź 4: Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z 
recyklingu, warstwa nawierzchnia sportowa pu winna być wykonana zgodnie z technologią przy 
użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. 
 
Pytanie 5: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
Odpowiedź 5: Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych. Z posiadanych informacji 
nie ma kolizji. 
  
Pytanie 6: W związku z tym, że PFU nie przewiduje drenażu, proszę o potwierdzenie, że grunt jest 

chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w warstwach 
konstrukcyjnych podbudowy i systemu nawierzchni PU. 

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że na etapie prac projektowych należy przewidzieć 
wykonanie ewentualnego drenażu. 
 
Pytanie 7: Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe 

zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, 
którego oferta przekroczy budżet zamawiającego. 

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zadania zostanie upubliczniona po terminie składania ofert, a przed terminem 
otwarcia ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Pytanie 8: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
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zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 
realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania nieruchomością  
do wykonywania prac budowlanych. 
 
Pytanie 9: Czy do podbudowy można użyć kruszyw dolomitowych? 
Odpowiedź 9: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 

Ponadto warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert  
i wnoszenia wadium, który ustalony został do dnia 29.04.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
 

 
 
Egz.: 

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

    
 
 
   


