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BZP.271.40.16.2015.II  Staszów, dnia 02.12.2015r. 

   

  Uczestnicy postępowania 
 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja kompleksu 

lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany”. 

 

          Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w 

zamówienia wyjaśniam: 

Pytania I: 

„Zamawiający w dniu 27.11.2015r. zamieścił na stronie internetowej zmieniony formularz oferty.  

W formularzu tym widnieje wykluczający  się zapis a mianowicie: 

„b) wytrzymałość na rozciąganie  

- nawierzchnie nieporowate ………………………………….. Mpa 

- nawierzchnie porowate  …………………………………….. Mpa” 

Proszę o informację jak Wykonawca ma wypełnić formularz; Czy w przypadku oferowania nawierzchni 

„porowatej” w miejscu „nieporowata ma napisać „nie dotyczy” ?  

Odpowiedzi I: 

Wyjaśniając treść SIWZ w zakresie oferty informujemy, że w zależności od zaoferowanej nawierzchni 

należy wpisać wytrzymałość na rozciąganie. 

Zamawiający nie rozstrzyga jaki rodzaj nawierzchni przedstawia oferent, który sam powinien 

odpowiednio zakwalifikować nawierzchnię do jednego z tych rodzajów.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zastosowaniu nawierzchni posiadającej parametry zgodne  

z obowiązującą normą tj. PN-EN 14877:2014-02 oraz zgodnej z wytycznymi IAAF i posiadającej 

certyfikat IAAF. 

Ponadto Zamawiający przypomina, że to na Wykonawcy ciąży uzyskanie Świadectwa PZLA dla 

wykonanego stadionu lekkoatletycznego kategorii V B. 
 

Pytania II: 

„W związku z zamieszczonymi przez Państwa w dniu 27.11.2015 odpowiedziami do w/w przetargu, 

informujemy, iż na pytanie dotyczące montażu studzienek teletechnicznych udzielono sprzecznych 

odpowiedzi tzn. na pytanie oznaczone jako VII pkt. 16 i 17 oraz X pkt. 2  udzielono odpowiedzi 

określającej rodzaj studzienek oraz rur osłonowych, zaś na pytanie IX pkt. 1 czy zakres prac 

dotyczących montażu studzienek i okablowania wchodzi w zakres oferty odpowiedz brzmi NIE.  

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie: czy zakres prac obejmujący dostawę 

i montaż studzienek teletechnicznych należy wycenić czy tez nie. Jednocześnie wnosimy o przedłożenie 

projektu dla ww. zakresu robót.  

Ponadto na pytanie oznaczone jako IX pkt. 7 które brzmiało: „Brak w przedmiarach robót 

wykonania i montażu konstrukcji stalowej pod siedziska na trybunie bocznej (od strony rzeki Czarnej)” 

odpowiedź brzmi „konstrukcja stalowa pod siedziskami podlega remontowi tj. oczyszczeniu  

i pomalowaniu antykorozyjnie w ilości 98 m2.” Na trybunie bocznej na dzień dzisiejszy nie ma żadnej 

istniejącej konstrukcji stalowej służącej do montażu siedzisk. W związku z powyższym czy siedziska na 

w/w trybunie należy zamontować do istniejącej konstrukcji betonowej czy należy wykonać  

i zamontować stelaż stalowy jak to ma miejsce na trybunie głównej. 

Informujemy również, że brak jest w projekcie opisu warstw konstrukcyjnych podbudowy pod 

sektor rzutu kulą (pow. ok. 120 m2), którego nawierzchnia ma być wykonana z mączki ceglanej. Brak  

również pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania w/w warstw i nawierzchni.  

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w tym zakresie.” 

Odpowiedzi II: 

W wyjaśnieniach z dnia 27.11.2015r. do SIWZ został określony zakres robót do wykonania dot. 

studzienek teletechnicznych tj. 

Studzienki teletechniczne: 

- wymiary 600 x 600 x 320 mm – 4 szt. – lokalizacja: w narożach stadionu, 

- wykonanie studzienki z polimerobetonu zabezpieczona ramą stalową, 

- pokrywa na zawiasie z możliwością zablokowania w pozycji uchylnej, 

- klasa wytrzymałości min. dla samochodów osobowych, 
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- studzienkę montować na podlewce betonowej, 

- do studzienek doprowadzić rury osłonowe Ø 50mm HDPE posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną  

i gładką ściankę wewnętrzną, kolor rur czerwony od  zewnątrz, każda rura wyposażona w pilota do 

przeciągania przewodów, rury układać na głębokości min. 50 cm.  

Należy przyjąć  długość całkowitą rur 480,00m. 

Pilot potrzebny jest do przeciągania okablowania dostosowując do danej imprezy sportowej, do wyceny 

należy przyjąć zakres robót  jw.-  bez okablowania. 

Odpowiadając na pytanie dot. trybun i siedzisk informuję, że wymiana siedzisk i konserwacja konstrukcji 

stalowej pod siedziskami dotyczy tej części gdzie znajdują się siedziska i konstrukcja pod siedziska, 

natomiast remont trybun dotyczy trybuny bocznej od strony rzeki (bez siedzisk i konstrukcji pod 

siedziska – w tej części ich brak). 

Dot. rzutni do pchnięcia kulą: 

W opisie do projektu budowlanego przyjęto alternatywnie sektor rzutów z mączki ceglanej, można 

przyjąć do wyceny sektor rzutów o nawierzchni trawiastej istniejącej – budowa rzutni do pchnięcia kulą 

zgodnie z przedmiarem. 

Pytania III: 

„Nawiązując do zamieszczonych odpowiedzi oraz niejasności, z tym związanych prosimy o jednoznaczne 

wyjaśnienie: 

1)  Co Zamawiający rozumie poprzez równoważność nawierzchni poliuretanowej, 

a) czy Zamawiający dopuszcza tylko nawierzchnię poliuretanową typu sandwich posiadającą 

parametry zgodne z obowiązującą normą, tj. PN-EN 14877:2014-02 oraz zgodnej z wytycznymi 

IAAF i posiadającej certyfikat IAAF, 

b) czy Zamawiający dopuszcza wariantowo nawierzchnię poliuretanową typu natrysk 

posiadającą parametry zgodne z obowiązującą normą, tj. PN-EN 14877:2014-02 oraz zgodnej z 

wytycznymi IAAF i posiadającej certyfikat IAAF 

Jednocześnie zaznaczamy, że Zamawiający zmieniając formularz ofertowy dopuścił wariantowość 

nawierzchni poliuretanowej (wytrzymałość na rozciąganie:-nawierzchnie nieporowate: …………  Mpa; 

- nawierzchnie porowate …………………………………… Mpa). 

Zgodnie z wymaganiami technicznymi PZLA na stadionach pretendendujących do kategorii VB mogą 

zostać zainstalowane nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich lub nawierzchnie poliuretanowe 

natrysk.” 
 

Odpowiedzi III: 

Wyjaśniając treść SIWZ w zakresie oferty informujemy, że w zależności od zaoferowanej nawierzchni 

należy wpisać wytrzymałość na rozciąganie. 

Zamawiający nie rozstrzyga jaki rodzaj nawierzchni przedstawia oferent, który sam powinien 

odpowiednio zakwalifikować nawierzchnię do jednego z tych rodzajów.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zastosowaniu nawierzchni posiadającej parametry zgodne  

z obowiązującą normą tj. PN-EN 14877:2014-02 oraz zgodnej z wytycznymi IAAF i posiadającej 

certyfikat IAAF. 

Ponadto Zamawiający przypomina, że to na Wykonawcy ciąży uzyskanie Świadectwa PZLA dla 

wykonanego stadionu lekkoatletycznego kategorii V B. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że w wyniku zmiany treści SIWZ przedłużam termin 

składania ofert do dnia 04.12.2015 r. do godz. 11
00 

(pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 

04.12.2015r. o godz. 11
15 

(pkt. 17.3 SIWZ). 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu  

i SIWZ. 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 


