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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii
Zebrzydowskiej" na działce nr 4058/5 wraz z siłownią zewnętrzną

Ogłoszenie nr 20211BZP 00314428/01 z dnia 2021-12-14

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe
w Wadowicach, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

ZESTAW PYTAŃ NR l

Pytanie nr l
W zakresie prac do wykonania w SIWZ wskazane jest: dostawa i montaż elementów
wyposażenia siłowni zewn. Oraz montaż monitoringu-tych prac nie ma wskazanych
w przedmiarach robót. proszę o uzupełnienie/ ewentualnie o informację, czy Wykonawca może
we własnym zakresie zmodyfikować przedmiar robót-dodając te prace.
ODPOWIEDŹ:
Tak, wykonawca może uzupełnić brakujące prace (dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz
instalacja monitoringu) w przedmiarach. Zwracamy uwagę, że uzupełniony przedmiar musi być
zgodny z plikiem "Opis monitoringu" oraz folderem "Siłownia".

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie czy wykaz osób (zał. 5) należy dostarczyć do oferty, jeśli tak-czy
z dokumentami kierowników? W SIWZ są sprzeczne informacje.
ODPOWIEDŹ:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
(Załącznik nr 5 do SWZ) składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. W oświadczeniu Wykonawcy - wykazie osób,
winny znaleźć się wszystkie informacje potrzebne do zweryfikowania spełniania warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami w cz. VIII pkt 2. D) SWZ.

Pytanie nr 3
Czy w ramach prac 2 etapu należy dostarczyć stanowisko sędziowskie? Gest taka informacja
w I projekcie zagospodarowania, w przedmiarze brak).
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z punktem 2 Opisu Technicznego Projektu budowalnego zagospodarowania działki
nr 4058/3, zamawiający wymaga dostarczenia i montażu stanowiska sędziowskiego. Przedmiar
zamieszczony w ogłoszeniu przetargu NIZ272. TP.111.2021 Modernizacja boiska KEN



Kalwaria Zebrzydowska jest tylko dokumentem poglądowym. Wykonawca może rozszerzyć
przedmiar w oparciu o projekt budowalny.

Pytanie nr 4
Wg rys.Al- w etapie 1jest do ułożenia l06,lmb rury drenarskiej fi 11Omm-wg przedmiaru jest
74,8mb-ile ma być? Wg tego samego rysunku kanalizacji z rur PVC fi l60mm ma być 70mb,
wg przedmiaru 36mb-ile ma być?
ODPOWIEDŹ:
Podstawą zakresu i rodzaju oczekiwanych prac, a tym samym wyceny zadania Modernizacja
boiska KEN Kalwaria Zebrzydowska jest Projekt budowalny zagospodarowania działki nr
4058/3 i jest to podstawowy dokument przy tworzeniu oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

Pytanie nr 5
Siłownia zewnętrzna-proszę jednoznacznie określić typ nawierzchni pod urządzeniami-w
jednym miejscu jest informacja o nawierzchni z płyt bezpiecznych, w drugim o nawierzchni
poliuretanowej wykonanej bezpośrednio na placu budowy (jeśli to ma być taka nawierzchnia-
proszę o informację, czy tego typu, co na boiskach).
ODPOWIEDŹ:
Odnośnie siłowni zewnętrznej - zamawiający oczekuje nawierzchni poliuretanowej wykonanej
bezpośrednio na placu budowy. Typ nawierzchni poliuretanowej powinien być taki sam, jak na
boiskach sportowych.

Pytanie nr 6
Proszę także o potwierdzenie układu warstw konstrukcyjnych pod siłownią.
ODPOWIEDŹ:
Urządzenia przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowej kotwie.
Potwierdzamy warstwy nawierzchni pod urządzenia:

a) Grunt
b) Kruszywo łamane gr. 15 cm
c) Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego gr. 5 cm
d) Miał kamienny frakcji 1-4 mm gr. 5 cm
e) Nawierzchnia poliuretanowa gr. 4cm
f) Projektowany kolor: ciemno-czerwony

Pytanie nr 7
Siłownia zewnętrzna-proszę o udostepnienie poglądowych rysunków wyposażenia siłowni.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że przedstawione poniżej rysunki są jedynie poglądowe:
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Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne -
orbitrek podwójny na pylonie:

• wysokoŚĆ maksymalna· 1997mm
• szerokośt maksymalna -641m"

• długośt maksymalna - 3705mm

• glębokośt zakotwiczenia w gnmcie • 500mm

• strefa uZytkowania utUldzenla: 7305mm x4241mm

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzlld:
WZ'llOCI,ien!e mięśni kOńczyn dolnych

• wzmocnieme mięśni bioder
• "'ZIllOCOicnie mięśni pasa barkowego

• wzmocnienie mięśni ramion
• poprawa wydolności serca

• poprawa wydolności płuc
• poprawa ogólnej kondycji fizycznej

I
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Prasa nożna podwójna U~ pylonie
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Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrz
rower do ćwiczenia rąk lub nóg:
długość mal<symaIna • 1598nVn

• sz~ maksyma!na - 656mm
glębokoit posadowienia· 600mm

• S\fefa uZy\k~ urządzenła: 5298mm x.4256mrn
Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrz
wzmOC:lien!c mięśni rąk
wzmocnoeolem"lintnóg
wtll'lOCtlłence mit$.ni barkaw

• wztr"lOCt'Menie mięłni ramaon
akty •••'3Cj8 ruchu nadgarstl<ć •••
aktywacja ruchu łokci
poprawa wydOlno$Cl serca
poflfawa wydoJnoścl płuc

ALTERNATYWNIE NA PYLONIE
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Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne -
sztanga do wypychania:
dłll90łt mabyrnatna • 1698nvn

Sl8l0Jo.oSć mUksymt*le - 813fMl
głębokok poeadowktnlO • 500mm

strota UlytkowanIi ~enla 52S8mm J[ 441lmn

Funkcje urządzenia fitnoss przeznaczonego na sUownle zewnętrzne:
W'zmoctlierlJe tr'IIłłR bonOw
wzmotn_ue m.ęłn ,armon
w:"",e_le męłriklotld ~

poprawa wyóOInoKł serca
_owo wydoIt>ośd pIuc;
"""' •••• ogólnej kondycji fil:yancj

ALTERNATYWNIE NA PYLONIE
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MAŁE KOŁA

WYMIAR: 1630 X 1152x2000mm
STREFA BEZPIEClEŃSlWA: 5230 x 4751 mm
FUNKCJE .uRZĄDZENIA:
wzmacnia ipoflr!lwla etastyczność stawów
nadgarstków. IoIIci i ramion

SPOSÓB ĆWIClEN
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Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne -
trenażer:
oIugeoe maksyma! •••• 1366mm

szocokość maksymalna - 780mm
głębokość posadowoenia • 600mm

• strefa u:tytXowanla urządZema: .o4966mm x 4380mm
Funkcje urządzenia fltness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
wzmocnienie mię{n/ końcZyn gOmyd1

• wzmocnlOOie mtęśnł hartów
poprawa elasrycznośd stawu barkowego

ALTERNATYWNIE NA PYLONIE



y'yxFIĄG
WYMJAR.: 1490)( 599)( 2000 mm
STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 5090 x 4199 mm
FUNKCJE URZĄDZENIA:
\vunacnw miIjlśnie barków, ramion
ł gómych partii pleców

SPOSÓB ĆWICZEŃ

5090mm
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Pytanie nr 8

Siłownia zewnętrzna-proszę o wskazanie metrażu nawierzchni syntetycznej- na rysunku
Projekt zagospodarowania siłownia-wyrysowane są także dojścia do urządzeń z nawierzchni
syntetycznej. Proszę także o informację, czy i w jakiej ilości należy zrobić obrzeża wokół
nawierzchni siłowni.
ODPOWIEDŹ:
Nawierzchnia syntetyczna na powierzchni użytkowej siłowni oraz dojściach do urządzeń to
ok. 240 rrr'. Wzdłuż krawędzi strefy użytkowej i chodników (dojść) należy zastosować
obrzeża betonowe owym. 30x8 cm.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia ofert
nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie
do dnia 29.12.2021r., do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:00.
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