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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.12.2021 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Przebudowę boiska sportowego, 
wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa 
ziemnego wraz z urządzeniami i wyposażeniem, budowę siłowni plenerowej na  działce ewid. nr 
5969/2 przy ZS. im. H. Kołłątaja w Jordanowie” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, 
informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1 
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 1. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy najpóźniej przed otwarciem 
ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie widzi potrzeby w 
podawaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia wcześniej niż po upływie terminu 
składania oferta a przed samym ich otwarciem – taka też jest dotychczasowa praktyka 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 2 
Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia: 
- siły wyższej,  
- klęsk żywiołowych,  
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią. 
W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany 
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt 
o treści: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia: 
- siły wyższej,  
- klęsk żywiołowych,  
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót 
w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
Odpowiedź 2. Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian. Dla 
Wykonawcy wystarczającą ochronę stanowią przepisy kodeksu cywilnego. 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na istniejącym podłożu warstwę wyrównującą (warstwa typu 
ET) o grubości zapewniającej odpowiednio równe podłoże pod nawierzchnię PU bez zachowania 
minimalnej grubości i średniej 40 mm? 
Odpowiedź 3. W poz. 2.7 określono, że jest to warstwa o średniej grubości 40mm. Minimalną 
grubość należy przyjąć zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego Producenta. 
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Pytanie 4.  
STWIOR podaje (SST dla nawierzchni PU – str. 8): 
Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu 
Zwracamy uwagę, że ww. zapis jest obarczony wadą ponieważ model technologiczny nawierzchni PU 
typu NATRYSK przewiduje do wykonania dolnej warstwy granulat SBR czyli materiał z recyklingu. 
Model technologicznych tego typu nawierzchni PU nie przewiduje materiałów z recyklingu do 
wykonania wierzchniej warstwy (warstwa natrysku). 
W związku z powyższym konieczna jest stosowana korekta zapisu na: 
Wierzchnia warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu. 
Odpowiedź 4.  
Zamawiający dokonuje zmiany SST w przedmiotowym zakresie. W Specyfikacji szczegółowej 
na stronie 8 (rozdz. 2.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod 45212221-1 
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w pkt 2 : Materiały) zdanie: „Nawierzchnia nie może 
posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych.” 
zastępuje się zdaniem: „Wierzchnia warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie 
komponentów z recyklingu.” 
 
Pytanie 5. 
Projekt podaje (str. 5): 
Nawierzchnia winna posiadać: 
(…) 
– certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066 
– rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012 
Ww. 2 dokumenty dotyczą konkretnej nawierzchni PU a certyfikat IAAF dotyczy nawierzchni w 
wersji przepuszczalnej dla wody.  
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. dokumentów. 
Odpowiedź 5.  
Zamawiający dokonuje zmian w projekcie na str 5 wykreślając w pkt. dot. Nawierzchni 
poliuretanowej następujące dokumenty: 
– certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066 
– rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012 
  
Pytanie 6. 
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym w 
układzie wg rys. nr 2. 
Odpowiedź 6.  
Ostateczna kolorystyka może zostać skorygowana po wcześniejszych uzgodnieniach z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie 7. 
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 7. 
Istniejące sieci zostały wskazana na rysunku PZT. 
 
Pytanie 8. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź 8. 
Cała dokumentacja została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. 
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W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami swz zmianie ulega termin 

składania i otwarcia ofert na dzień 09.09.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 09.09.2021 r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 09.09.2021 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 


