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       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.15.2018  

ZP.271.15.2018 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach”. 
 

Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz                             
z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Zapytanie 1:  
 

Proszę o doprecyzowanie jaką powierzchnię ma mieć nawierzchnia poliuretanowa. Wg do-
kumentu SIWZ zakres rzeczowy: wykonanie płyty boiskowej poliuretanowej                                            
o łącznych wymiarach 20,23x 33m (to daje 667,59m2), wg przedmiaru 607,64m2. Proszę      
o potwierdzenie, że różnica wynika z wykonania opaski utwardzonej wokół boiska. 
 

  Wyjaśnienie 1:  
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją całkowita powierzchnia boiska                               
o nawierzchni poliuretanowej wynosi 607,64 m2. Różnica powierzchni, na którą powołuje 
się Wykonawca wynika z wykonania wokół boiska opasek z kostki betonowej. 
 

Zapytanie 2:  
 

W projekcie na str. 12 znajduje się informacja dot. wykonania piłkochywtów: Dodatkowo 
zaprojektowano piłkochwyty  o wartościach jw. za bramkami o wysokości 6,0 m i długości 
po 7,3 m za każdą z bramek. 
Sformułowanie j.w- sugerowałoby wykonanie takich piłkochwytów również z paneli                               
(3 panele na wysokość)-proszę o doprecyzowanie informacji-ponieważ w zakresie samego 
piłkochwytu brak jest dodatkowych rysunków. Z uwagi jednak na lokalizację piłkochwytu tuż 
za bramkami sugerowalibyśmy wykonanie piłkochwytu z siatki PP oczko 80x80 gr. 5mm-
taka siatka zdecydowanie bardziej będzie odporna na uderzenia piłki (panele to ogrodzenie 
sztywne-będą ulegać odkształceniom). 
 

  Wyjaśnienie 2:  
 

Zamawiający informuje, że informacja o  piłkochwytach zawarta jest w SST – 04 w pkt. 2: 
„... piłkochwyty o wys. 6.0 m z siatką  polipropylenową, systemową, posadowione   poniżej 
poziomu przemarzania.” 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć siatkę                             
bezwęzłową o grubości sznurka 5 mm, oczko max. 100 x 100 mm, kolor                         
ciemnozielony. 


