
 
          Przyrów, dnia 12.12.2011r 
Nr PLP.271.10.2011 
          
 
     WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Nr 
PLP.271.10.2011. Nazwa zadania: „Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy 
Zespole szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych - etap II”. 
 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie Nr 1. 
”Na podstawie jakiego rysunku należy wycenić warstwy podbudów? Rysunek nr 8 „Przekrój 
przez boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej” nie został załączony. 
Odp. 
W załączeniu Rysunek nr 8. 
Pytanie Nr 2. 
Czy należy wycenić niewielki fragment trawy pomiędzy boiskami? (przedmiar poz. Nr 8?)  
Jeżeli tak, to prosimy o parametry trawy. 
Odp. 
Niewielki fragment pomiędzy boiskami należy ująć w wycenie jako trawa syntetyczna 
grubości 22mm wypełniona piaskiem,. 
Pytanie Nr 3. 
Specyfikacja techniczna ST-6 „drenaż” podaje, że przewiduje się wykonanie drenażu z rur 
PCV bez otuliny. W przedmiarze (poz. Nr 78) podano, że rurki w otulinie koksowej. Jak 
należy wycenić? 
Odp. 
Do wyceny należy przyjąć rurki w otulinie koksowej jak w przedmiarze (poz.78). 
Pytanie Nr 4. 
Ile studzienek fi 425mm należy wycenić 3 czy 4 szt.? 
Odp. 
Należy wycenić 4 szt. studzienek (poz. 71 przedmiaru). 
Pytanie Nr 5. 
Prosimy o potwierdzenie, że bieżni i ogrodzenia wokół terenu nie należy wyceniać. Należy 
wycenić piłkochwyty wraz z wjazdami o szerokości 2m od strony Szkoły i jedną furtką. 
Odp. 
W prowadzonym postępowaniu nie należy wyceniać bieżni i ogrodzenia. 
Pytanie Nr 6. 
Dokumentacja projektowa nie podaje nazwy lamp o mocy 250W. Czy mają być konkretnie 
jakiejś firmy? Czy chodzi tylko o to, żeby były metalohalogenkowe? 
Odp. 
Lampy o mocy 250W metalohalogenkowe muszą spełniać wymagane natężenie oświetlenia 
zgodnie z projektem. 
Zamawiający nie może wskazywać nazwy firm, byłoby to niezgodne z obowiązującymi 
przepisami. Zastosowane lampy muszą być dopuszczone do stosowania i odpowiadać 
Polskim Normom oraz spełniać wymogi Unii Europejskiej. 



Pytanie Nr 7. 
Czy słupy oświetleniowe wys. 6m maj być typu Elmont czy SAL?. 
Odp. 
Słupy stalowe ocynkowane o wysokości 6m na fundamencie betonowym z tabliczką 
zabezpieczającą wewnątrz słupa. Zamawiający nie może wskazywać nazwy firm. 
Pytanie Nr 8. 
Zamawiający w SIWZ opisuje nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości włókna 17-
22mm natomiast w kosztorysie dwa rodzaje traw 1. o grubości 52mm wypełnione granulatem 
(trawa piłkarska) oraz gr 22mmm równie z wypełnione granulatem (trawa wielofunkcyjna).  
Nawierzchnie z trawy syntetycznej wielofunkcyjne nie są wypełniane granulatem gumowym 
lecz piaskiem kwarcowym, aby mogły spełniać parametry. Zatem prosimy o zmianę zapisu na 
wypełnienie piaskiem kwarcowy. 
W przypadku trawy piłkarskiej o wysokości 50mm jest ona zasypywana piaskiem 
kwarcowym i granulatem wg zaleceń producenta trawy. Zatem prosimy o zmianę zapisu na 
wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. 
Odp. 
Na całej powierzchni boiska jak i na łączniku pomiędzy boiskami należy zastosować trawę o 
wysokości włókna 17-22mm o ilości splotów co najmniej 25000 splotów/m2, wypełnienie 
piaskiem kwarcowym. 
Pytanie Nr 9. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boiska rekreacyjno-sportowego w Przyrowie ul. 
Szkolna 44 o nawierzchni z trawy syntetycznej. W rodz. VI pkt.G1 SIWZ Zamawiający żąda 
natomiast przedłożenia dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej. Proszę o 
informację jakimi dokumentami, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać Wykonawca. 
Odp. 
Opaska chodnika wokół boiska z kostki poliuretanowej poz. 9 przedmiaru. 
Trwa syntetyczna jak również nawierzchnia poliuretanowa – kostka stanowiąca obrzeże 
boiska i chodnik o szerokości od 0,5-1,0m powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty  
lub posiadać specjalistyczne wyniki badań specjalistycznych laboratorium  potwierdzające 
parametry nawierzchni lub dokument równoważny oraz atest higieniczny PZH. Natomiast 
roboty budowlane przy ich wykonywaniu powinny być zgodne z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót obowiązującymi w sztuce budowlanej. 
Pytanie Nr 10. 
W SIWZ podano rodzaj wypełnienia: piasek kwarcowy, w przedmiarze granulat (brak 
określenia frakcji i rodzaju). 
Odp. 
Na całej powierzchni boiska jak na łączniku pomiędzy boiskami należy zastosować  
wypełnienie piaskiem kwarcowym. 
Pytanie nr 11. 
Zamawiający stosuje też skrót gr przy nawierzchni (czy oznacza on grubość?) i podaje 
wartości w mm, a grubość trawy mierz się w mikrometrach (µm). 
Gdyby podane wartości odnosiły się do grubości włókna trawy, to byłyby stanowczo za 
niskie. 
 
 
 
Odp. 



Skrót gr oznacza grubość nawierzchni i podana jest w mm i nie odnosi się do grubości włókna 
trawy, gdyż grubość włókna jest zależna od wyboru rodzaju konkretnej trawy zależnej od 
producenta. 
Pytanie Nr 12.                                                                                                                                 
Czy Zamawiający uzna za równoważne sformułowanie: ilość węzłów a ilość pęczków przy 
określeniu ilości włókien trawy? 
Odp. 
Do produktu określonego w SIWZ należy używać sformułowaniu ilość węzłów lub splotów 
przy określaniu ilości włókien trawy.  
Pytanie Nr 13. 
Proszę o jednoznaczne wskazanie parametrów trawy i rodzaju wypełnienia. 
Odp. 
Parametry trawy i rodzaj wypełnienia wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 8 niniejszego 
pisma. 
Pytanie Nr 14. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę  - w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm 
– na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na 
dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum? 
Odp.  
Zamawiający regulował będzie należności za wykonanie roboty zgodnie z postanowieniami 
umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 
Pytanie Nr 15. 
Zamawiający żąda aby włókna trawy syntetycznej były wykonane z polipropylenu. 
Nowoczesne trawy syntetyczne wykonane są z włókna polietylenowego, materiał ten jest 
nadrzędny wobec włókna polipropylenowego ponieważ posiada: a) mały opór ślizgowy, b) 
większą odporność na zużycie przy temperaturach przekraczających ±50 °C. Czy 
zamawiający dopuści trawę syntetyczną z włókien polietylenowych przy zachowaniu 
wszystkich innych wymaganych parametrów technicznych? 
Odp. 
Zamawiający dopuści w/w trawę syntetyczna z włókien polietylenowe pod warunkiem 
zachowania wszystkich wymaganych parametrów technicznych określonych w SIWZ i 
projekcie budowlanym oraz posiadania przez przedmiotową trawę wszystkich niezbędnych 
atestów i certyfikatów określonych w SIWZ.  
Pytanie Nr 16. 
Zamawiający w przedmiarze poz.7 opisuje trawę syntetyczną o gr.52mm (pow.1035m2) oraz 
w poz.8 trawę o gr.22mm(pow.122m2), natomiast z projektu oraz z SIWZ wynikają inne 
wysokości włókna. Czy w związku z tymi rozbieżnościami zamawiający dopuści do przetargu 
trawę syntetyczną na boisko oraz na placyk (pow.122m2) o niżej podanych parametrach? 
- Dtex:8800 
- rodzaj włókna: fibrylowana 
- wysokość włókna: 20mm 
- ilość pęczków: 23100/m2 
- ilość włókien: 46200/m2 
- materiał włókna: polietylen (PE) 
Odp.  
Zamawiający dopuści w/w trawę syntetyczna z włókien polietylenowe pod warunkiem 
zachowania wszystkich wymaganych parametrów technicznych określonych w projekcie i 
SIWZ oraz posiadania wszystkich niezbędnych atestów i specyfikacji określonych w SIWZ. 
 
Pytanie Nr 17. 



W związku z ogłoszeniem dotyczącym sprawy Nr PLP.271.10.2011 na w/w. przedmiot 
zamówienia, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie boiska z 
trawy Domo Service o parametrach jak w załączonej karcie technicznej. Ponadto 
nawierzchnia posiada deklaracje zgodności norma 15330:2008, PZH i rekomendację ITB. 
Odp. 
Zamawiający zaakceptuje trawę zaproponowana przez wykonawcę pod warunkiem że 
przedmiotowa trawa zachowania wszystkich wymaganych parametrów technicznych 
określonych w projekcie i SIWZ oraz posiadania wszystkich niezbędnych atestów i 
specyfikacji określonych w SIWZ. 
Pytanie Nr 18. 
Zwracamy się również z prośbą o skorygowanie zapisów punktu VI. G!.SIWZ. W punkcie 
tym widnieje zapis o dokumentach nawierzchni poliuretanowej tymczasem przedmiot 
zamówienia to boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej. 
Odp. 
Zamawiający koryguje brzmienie punktu VI.G. lit. D SIWZ, zapis ten otrzymuje brzmienie: 
„d) Autoryzacja producenta nawierzchni trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej 
(kostka wokół boiska), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.   
Pytanie Nr 19.  
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy bieżnia wchodzi w zakres wykonania? Jeżeli 
tak to czy należy ją ująć w przedmiarze.  
Odp. 
Zamawiający informuje, że bieżnia nie wchodzi w zakres wykonania. 
Pytanie Nr 20 
Do opisu bieżni powinien być załączony rys.9 , ale brak go w dokumentacji.  
Odp. 
Przedmiot zamówienia nie dotyczy bieżni. 
Pytanie Nr 21 
Jeżeli bieżnia jest w zakresie wykonania, prosimy o podanie technologii w jakiej ma być 
wykonana, czy ma być to technologia EPDM (7+7) czy natrysk (11+2 )?  
Odp. 
Przedmiot zamówienia nie dotyczy bieżni. 
Pytanie Nr 22 
Czy kolorystyka bieżni jest ceglasta?  
Odp. 
Przedmiot zamówienia nie dotyczy bieżni. 
Pytanie Nr 23 
Na jakiej podbudowie będzie bieżnia?  
Odp. 
Przedmiot zamówienia nie dotyczy bieżni. 
Pytanie Nr 24 
Zamawiający wymaga obrzeży wokół boiska wykonanych z kostki PU, czy można wykonać 
tę nawierzchnię PU ale wylewaną? Na jakiej podbudowie będzie wykonana nawierzchnia?  
Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni wylewanej. Kostka ma być wykonana na 
podbudowie cementowo-piaskowej – zgodnie z projektem budowlanym. 
Pytanie Nr 25 
Jaki ma być kolor PU wokół boiska?  
 
Odp. 



Wg projektu - w załączeniu skan boiska w kolorze. 
Pytanie Nr 26 
Zamawiający w przedmiarze w opisie trawy podaje ,że ma być wypełniona granulatem. 
Trawy niskie nie wymagają zasypki z granulatu. Prosimy doprecyzowanie tego zapisu.  
 
Odp. 
Informujemy, że trawa ma być wypełniona piaskiem kwarcowym, a nie granulatem. 
Pytanie Nr 27 
W SIWZ zażądano przedstawienia Aprobaty ITB lub Rekomendacji ITB dla sztucznej 
trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do 
wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą 
wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. 
Aprobaty/Rekomendacje ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze 
zharmonizowana norma. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można 
tylko przedłużać ważność istniejących. 
Czy w związku Zamawiający dopuści zatem inny dokument równoważny, np. deklarację 
zgodności lub badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008. 
Odp. 
Tak zgodnie ze SIWZ (dokumenty równoważne) 
Pytanie Nr 28 
Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia ze sztucznej trawy była wykonana z 
polipropylenu. Jest to rozwiązanie przestarzałe, całkowicie zastąpione przez polietylen. 
W związku z tym prosimy o dopuszczenie nawierzchni polietylenowej. 
Odp. 
Tak dopuszczamy nawierzchnie polietylenową pod warunkiem zachowa warunków 
określonych w pkt.9 niniejszego pisma. 
Pytanie Nr 29 
W SIWZ nawierzchnia boiska jest określona jako poliuretanowa. Chcielibyśmy 
zwrócić uwagę, że nawierzchnia ze sztucznej trawy i nawierzchnia poliuretanowa to dwa 
całkowicie odmienne systemy. 
Odp. 
Nawierzchnia ze sztucznej trawy dotyczy nawierzchni boiska , a nawierzchnia poliuretanowa 
dotyczy obrzeża i chodników wokół biska. 
Pytanie Nr 30 
Proszę o potwierdzenie, że całe boisko z trawy syntetycznej ma zostać wykonane z trawy 
sztucznej o wys. włókna 17-22mm. Według przedmiaru należy wykonać 1350m2 nawierzchni 
z trawy o wysokości 52mm (a więc trawy przeznaczonej na boisko do piłki noznej, a nie na 
boisko wielofunkcyjne) oraz 122m2 nawierzchni z trawy o wys. włókna 17-22mm. Zapisy te 
są sprzeczne z zapisami opisu technicznego. Proszę o skorygowanie zapisów.” 
Odp. 
Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze robót: 
poz. 7, który brzmi: 
„Trawa syntetyczna gr 17-22mm – wypełnienie piaskiem kwarcowym – m2 – 1035,00”, a nie 
1350 jak w pytaniu. 
Poz. 7 o brzmieniu: 
„Trawa syntetyczna gr 17-22mm – wypełnienie piaskiem kwarcowym” 
 
 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 



W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu 
terminu składania ofert. Nowy termin to: 20.12.2011 do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 
tego samego dnia o godz.11:05. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia 
ofert pozostają bez zmian. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego 
zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, 
bez rozpoznania. 
 
BIP 
a/a 


