
IR -271.7 .2012              Tarnów dnia 18.05.2012

dotyczy: przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie ogłoszonego na dzień 
25-05-2012r. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 15.05.2012r : 

Pytanie nr: 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na 

dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne 
rachunki:  lidera i partnera konsorcjum. 

Odpowiedź: W  przypadku  realizacji  zamówienia  przez  konsorcjum  zgodnie  przepisami  ustawy  PZP 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o dzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (LIDERA).  
Zamawiający z LIDEREM dokonywał będzie rozliczeń finansowych (fakturowanie). 

2. Zamawiający  wymaga  wykonania  nawierzchni  poliuretanowej  dwuwarstwowej  o  całkowitej 
grubości 14 mm (7+7) gdzie wierzchnia warstwa jest wykonywana metodą natrysku. Domniemamy, 
że  w  opisie  wkradł  się  błąd  pisarski  ponieważ  nie  ma  możliwości  wykonania  nawierzchni 
natryskowej  o  grubości  7mm.  W  związku  powyższym  proszę  poprawnie  opisać  nawierzchnię 
poliuretanową.  Na  podstawie  wymaganej  grubości  można  określić  że  Zamawiającemu  chodziło 
prawdopodobnie  o  nawierzchnię  poliuretanową  dwuwarstwową  typu  EPDM o  gr.  14mm,  gdzie 
pierwsza warstwa o gr. 7mm składa się z granulatu SBR zespojonego lepiszczem poliuretanowym i  
rozkładana jest za pomocą specjalistycznej rozkładanki, druga warstwa (wierzchnia, użytkowa) jest  
wykonywana tą samą techniką co pierwsza tylko z tą różnicą że zamiast granulatu SBR jest użyty 
kolorowy granulat EPDM. 

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość nawierzchni poliuretanowej 14mm. Dolna warstwa z granulatu SBR 
min. 7mm, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM. 

3. Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowych na poszczególnych boiskach i placach. 
Odpowiedź: Nawierzchnię  boiska,  bieżni  i  placu   zabaw  należy  przyjąć  w  kolorze  czerwony,  linie 
poszczególnych boisk różnokolorowe. 

4. Czy na placu zabaw należy zamontować nawierzchnię identyczną jak na boisku? 
Odpowiedź:  W wycenie placu zabaw należy przyjąć nawierzchnię identyczną jak na boisku. 

    

Otrzymują:
1 x Wykonawca + strona BIP 
1 x a/a 


