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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 2022/BZP 00005947/01 z dnia 2022-01-05

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 1

Pytanie nr 1
Szanowni Państwo,
W udostępnionej dokumentacji znajduje się plik OPZ z dodatkowymi wyjaśnieniami. Proszę
jeszcze o doprecyzowanie jednej kwestii:

Zamawiający udzielił odpowiedzi:
ODPOII'IEDt:
Odnośnie siłowni lewT~lnl1ej - llUllIlwiają.:y oczekuje nawierzchni poliuretanowej wykonanej
bc'pośn.-dnio na placu budowy. Typ nawlcrzehni potiuretanowej powinien być uki 34m. jak rUI

boisl..ac.h sportowych.

i kolejnej:
ODPOWIEDŹ:
Crządzenin przeznaczone na siłownię U'\\'Ilij=q posadowione " gruncie w fundamencie
bctonowyrn na stalowej koiwie.
Porwierdzamy \\:lrsl\\)' n:l\\ierl4'hni pod url.lfd1.c:nia:

al Grunt
b) Kruszywo lamane ~r 15 cm
c) Warstwa kllnuJ-lc3 1 I:NSZ) wa kamiennego gr. 5 cm
d) Minł kamienny frak\ji I-~ mm IJ.r.5 cm
c) 1\a\\lcr7chnia poliueetanow« gr. <lcm
n Projektowany kolor: ciemno-czerwony

a rys. 3 podaje:

BOISKO DO KOSZYKÓWKI
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA. w spadku 0.5%

'AWYROWNUJ
KWARCOWEGO I GRANULATU GUMOWEGO POŁĄCZONEGO
LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr. średnia 40 mm, w spadku 0,5%
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że łączna grubość systemu nawierzchni PU
(warstwa typu. .ET + nawierzchnia PU) wynosi ok. 40 mm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zwraca uwagę, że plik "OPZ dodatkowe informacje" pkt. 15 precyzuje układ
warstw pod siłownie.

Pytanie nr 2
Proszę o informację, czy poniższy zapis umowy:
3. Wykonawca oświadcza również, że jest przedsiębiorcą budowlanym specjalizującym się w
realizacji robót



budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi umowy i gwarantuje wysoką
jakość prac związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1,zaś celem Umowy jest
kompleksowe wykonanie boisk i siłownią zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową na
podbudowie z kruszyw na terenie ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej przekazanie go do
użytkowania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Należy rozumieć jako uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie w imieniu Inwestora? Czy to zezwolenie powinno być uzyskane
do deklarowanej daty wykonania przedmiotu zamówienia? (co relatywnie skróci sam okres
wykonywania robót i uzyskania odbioru końcowego, żeby w deklarowanej dacie zakończenia
robót uzyskać także zezwolenie na użytkowanie)
ODPOWIEDŹ:
Inwestycja przedmiotowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 3
Zamawiający przewidział w projekcie zamontowanie na słupach do piłkochwytu siatki
stalowej. Zważając, iż taka technologia wykonania nie jest już stosowana czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zmianę siatki stalowej na systemową siatkę polipropylenową bezwęzłową gr.
4 mm o oczkach 50x50 mm przeznaczoną do piłko chwytów?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę.

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 21.01.2021r., do godz. 9:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza
do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:00.


