
 Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną, połoŜonego przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.272.2.00021.03.2012 
l.dz.: ZPKW-00191/12 

Data  
04.07.2012 r.        

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA:  
1. Czy panelowe ogrodzenie terenu O1 jest planowane z paneli 2D (proste, z podwójnym drutem poziomym), czy teŜ 3D 

(z poziomymi przegięciami)? 
2. Jaka jest grubość drutu ogrodzenia panelowego O1? 
3. Czy ogrodzenie panelowe O1 wraz z bramą i furtkami będzie tylko w ocynku, czy teŜ w kolorze – jakim? 
4. Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie ogrodzenia O2 ogrodzeniem panelowym z pochwytem przy zachowaniu tej 

samej kolorystyki? Jeśli tak, to jaki typ panelu 2D/3D, jaki drut? 
5. W nawiązaniu do zapisów Opisu technicznego do projektu „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” – Geometria Boiska Lekkoatletycznego pkt 7.11. Nawierzchnie sportowe ppkt 1. 
Charakterystyka nawierzchni oraz zapisów STWOiR ST-05.05.02 – nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa pkt.1.4. 
Określenia podstawowe ppkt 1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa., w których to dokumentach w pierwszym 
zdaniu opisu zawarta jest następująca treść: „… wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie 
asfaltobetonowej lub betonowej” prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy 
asfaltobetonowej lub betonowej. W przypadku potwierdzenia powyŜszych zapisów prosimy o odpowiednią korektę 
wymagań opisanych w Rozdziale IV ust.1 pkt 2 SIWZ dopuszczającą alternatywne wykonanie podbudowy 
z asfaltobetonu lub betonu. 

6. W związku z zamieszczonymi odpowiedziami w dniu 03 lipca 2012 r. zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 
technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej. Aktualnie moŜliwe jest zastosowanie kilku technologii wykonania 
nawierzchni. 

ODPOWIEDŹ: 
1. Ogrodzenie terenu O1 winno zostać wykonane z paneli 2D, zgodnie z dokumentacją projektową – rys.11 – ogrodzenie 

terenu O1, projektu „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – geometria areny”. 
2. Grubość drutu ogrodzenia panelowego O1 wynosi 6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową – rys.11 – ogrodzenie 

terenu O1, projektu „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – geometria areny”. 
3. Wszystkie stalowe elementy zewnętrzne ogrodzenia O1 winny zostać ocynkowane wraz z nałoŜonym lakierem 

proszkowym w kolorze Zielonym (RAL 6005), zgodnie z opisem technicznym, projektu „Budowa boiska 
lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wielobranŜowe” pkt. 6.5. 

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania ogrodzenia w zaproponowany przez Wykonawcę sposób. Zgodnie 
z dokumentacja projektową winno zostać wykonane ogrodzenie O2. 

5. Dokumentacja projektowa „Budowy boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewiduje 
wykonanie podbudowy z asfaltobetonu, pod nawierzchnię sportową bezspoinową, poliuretanowo – gumową, 
nieprzepuszczalną dla wody, przeznaczoną do uŜytkowania w butach z kolcami. 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości wykonania podbudowy z betonu. Podbudowę naleŜy wykonać z asfaltobetonu, 
zgodnie z opisem zawartym w STWiOR ST-05.06.01 – nawierzchnia asfaltobetonowa.  
W związku z powyŜszym Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawcy przy wykazaniu spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykazywali się realizacją robót budowlanych 
o innych zakresie prac niŜ wskazane w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ. 
Ponadto naleŜy zauwaŜyć, iŜ przytoczone przez Wykonawcę zapisy STWiOR ST-05.05.02 – nawierzchnia syntetyczna 
poliuretanowa, dotyczą sposobu wykonania nawierzchni, a nie podbudowy na jakiej ma zostać ona zamontowana. 

6. Nawierzchnię boiska lekkoatletycznego naleŜy wykonać w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej, 
z uwzględnieniem zmian zawartych w piśmie nr ZP.272.2.00021.02.2012, opublikowanym na stornie Zamawiającego 
w dniu 03.07.2012 r. 
Zamawiający wymaga by była to bezspoinowa, poliuretanowo – gumowa, nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia 
sportowa, przeznaczona do uŜytkowania w butach z kolcami, która zostanie wykonana na podbudowie asfaltobetonowej 
bezpośrednio na placu budowy. 
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