
IR -271.1.2013              Tarnów dnia 18.01.2013

dotyczy: przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie ogłoszonego na dzień 25-
01-2013r. 

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 10.01.2013r  ,   14.01.2013r, 
15.01.2013r,  16.01.2013r,  17.01.2013r 

Zapytanie nr 1 z dnia 10.01.2013 r  /fax do UG wpłynął 17.01.2013 r/

Działając w trybie art. 181 ust.1 w związku z art. 180 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej  
PZP),  niniejszym  informuję  Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych czynności podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania i zarzucam naruszenie art. 387 
ustawy Kodeks Cywilny w związku z art. 139 ust.1 ustawy Pzp. 
Zamawiającemu zarzucam naruszenie art. 7 ust.1, art. 29 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  
ograniczenie  konkurencji  w  postępowaniu  w  zakresie  opisu  zamawianej  poliuretanowej  nawierzchni 
sportowej.    
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 181 ust.2 i 3  Zamawiający wprowadza następujące  korekty:
Przyjąć nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie asfaltowej:
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 
Przyjąć nawierzchnię poliuretanową na bieżni :
–  warstwa stabilizująca typu ET – grubości 30 mm
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 

Zapytanie nr 2  z dnia 15.01.2013 r  

Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy pod boisko sportowe i bieżnię należy ułożyć warstwę stabilizującą ET o  
gr. 30mm? Proszę też o określenie  dokładnie jaki sprzęt sportowy należy wycenić:
– bramki do piłki ręcznej aluminiowe czy stalowe, mocowane w tulejach czy bez?
– Słupki do siatkówki aluminiowe czy stalowe, mocowane w tulejach czy bez?
– Jaka konstrukcja do koszykówki: jednosłupowa czy dwusłupowa? Jaki wymiar tablic 180x105cm 
czy 120 x90cm?
– Słupki do tenisa aluminiowe czy stalowe, mocowane w tulejach czy bez? 

Odpowiedź:
Należy wykonać warstwę stabilizującą ET o grubości 30mm tylko pod bieżnię. 
Bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki i tenisa aluminiowe mocowane w tulejach. 
Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, tablice o wym. 180x 105cm. 

Zapytanie nr 3 z dnia 16.01.2013r

1. W dokumentacji technicznej jest wyraźnie napisane, że nawierzchnia poliuretanowa
boiska i bieżni powinna być wykonana w technologii natrysku. Zwracamy uwagę, że
grubość wierzchniej warstwy w tej technologii nie może przekroczyć 2-3mm. W
związku z tym prosimy o usunięcie z dokumentacji technicznej zapisów, że grubość



warstwy wierzchniej powinna wynosić 7mm.
Warstwa bazowa posiada ok. 11mm grubości, więc całkowita grubość nawierzchni na
boisku wielofunkcyjnym będzie wynosić ok. 13mm. Grubość nawierzchni
poliuretanowej na bieżni będzie wynosić 13mm + grubość wymaganej warstwy ET
(20-35mm).
2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nawierzchni bieżni jest przedmiotem
zadania.
3. Prosimy o podanie informacji, czy na placu zabaw należy wykonać poliuretanową
nawierzchnię bezpieczną. Jest to istotna informacja, gdyż jej koszt jest znaczący.
4. Jeśli należy wykonać poliuretanową nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw
prosimy o podanie jej koloru

Odpowiedź:
Pkt. 1 odpowiedź jak w zapytaniu nr 1. 
Pkt. 2 – tak jest przedmiotem zadania  
Pkt. 3 i 4 – nawierzchnia placu zabaw istniejąca trawiasta. 

Zapytanie nr 4  z dnia 17.01.2013 r 

1. Z udostępnionego przedmiaru wynika, iż obrzeża betonowe przyjęto tylko po zewnętrznej stronie opaski z 
kostki brukowej wokół boisk. Nawierzchnia poliuretanowa boisk powinna być także ograniczona obrzeżami. 
Prosimy o informację czy aktualnie wokół boisk znajdują się obrzeża. Jeśli tak to czy wymagają ponownego 
ułożenia? Jeśli nie to czy Zamawiający przewiduje ich wykonanie. Prosimy o wyśnienia i o ewentualną 
korektę przedmiaru.

Odpowiedź: 
Należy  ująć  dodatkowo obrzeże  wokół  boisk ograniczające  nawierzchnię  poliuretanową –  w ilości 
176mb. 

2. Czy nawierzchnia poliuretanowa bieżni ma być zakończona obrzeżami? Jeśli tak prosimy o
korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Jak w pkt.1 

3Prosimy o określenie pojemności kosza na śmieci oraz materiału z czego ma być wykonany.
Odpowiedź:
Kosz o konstrukcji metalowej i pojemności ok. 30 l. 

4. W specyfikacji technicznej pojawia się informacja dot. ogrodzenia wys. 4,0m, iż należy „pomiędzy 
fundamentami  słupków wykonać  murki  fundamentowe pływające  z  betonu B15  o  szer.  20cm i 
wysokości  50cm,  25cm  nad  terenem”.  Natomiast  na  udostępnionym  rysunku  „Ogrodzenie” 
wrysowano fundament o wys. 1,1m . Prosimy o wyjaśnienie.

5. W udostępnionej dokumentacji podano informacje dot. fundamentu ogrodzenia wys. 4,0m.
Brak  natomiast  informacji  dotyczących  ogrodzenia  wysokości  1,5m (  pozycja  w  przedmiarze  nr  280). 
Prosimy o określenie szerokości  oraz głębokość  murku,  informacji  o zbrojeniu oraz wskazania w której 
pozycji przedmiarowej uwzględniono jego wykonanie.
Prosimy także o sprecyzowanie jakie słupki należy przyjąć  przy ogrodzeniu zarówno o wys.  1,5m jak i 
4,0m. Czy mają  to być słupki ocynkowane czy malowane. Prosimy o wskazanie ogrodzenia wys. 1,5m na 
Planie zagospodarowania.

6. W udostępnionej dokumentacji „Plan zagospodarowania” -wskazano trasę  ogrodzenia A-BC wys. 4,0m. 
dł.  150m.  Natomiast  na  kolejnym rysunku  Plan  zagospodarowania  –  budowa  placu  zabaw pojawia  się 
dodatkowo ogrodzenie wys. 4m oddzielające boiska od placu  zabaw. Prosimy o wyśnienia i o ewentualną 
korektę przedmiaru.

Odpowiedź: 4,5,6 
Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych ocynkowanych. 



– Ogrodzenie H=4,0 m     - 150 mb 
– Ogrodzenie H-1,5m       - 50 mb 
– Cokoły ogrodzenia zgodnie z rysunkiem o wys. 110 cm– szczegół ogrodzenia w dokumentacji 

 Zapytanie   nr 5  z dnia 16.01.2013 r 

1.Czy Zamawiający wymaga, aby oferta w części dotyczącej urządzeń zabawowych zawierała następujące 
dokumenty : 
a. karty techniczne urządzeń, 
b. certyfikaty, 
c. fotografie urządzeń równoważnych (o minimalnych wymiarach A4) najlepiej po kilku miesiącach 
eksploatacji lub rendery urządzeń jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej nigdzie zamontowane 
w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć jedynie kartę techniczną dla każdego urządzenia. Pozostałe dokumenty wymagane 
będą przy odbiorze obiektu. 

2. Czy Zamawiający zamiast drewna rdzeniowego bądź litego impregnowanego metodą ciśnieniową , które 
cechuje: 
a. naturalna skłonność do spękań (ze względu między innymi na niecałkowite wysuszenie drewna) , 
b. łatwość powstawania zadziorów i drzazg, 
c. mniejsza wytrzymałość mechaniczna, 
wymaga  zastosowania  drewna  klejonego  z  minimum trzech  warstw,  szlifowanego  ,  malowanego  kilku 
warstwowo lakierobejcą, tworzącego gładką powierzchnię bez drzazg i zadziorów? 

Odpowiedź:
Należy przyjąć elementy urządzenia placu zabaw  z drewna klejonego, szlifowanego i malowanego kilku 
warstwowo. 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy metalowe urządzeń (także elementy konstrukcyjne  
np.: przy zjeżdżalniach lub rączki przy drabinkach wejściowych) były ocynkowane kąpielowo, ze względu 
na poprawienie  trwałości  poprzez zastosowanie  technologii  ocynkowania,  która gwarantuje  odpowiednią 
grubość powłoki zabezpieczającej przed korozją a uchwyty dodatkowo malowane proszkowo? 

Odpowiedź:
Wszystkie elementy metalowe przyjąć jako ocynkowane. 

4. Czy zgodnie w wymogiem artykułu 29 ust.  5 ustawy PZP – równoważność urządzeń wystarczy 
wykazać poprzez złożenie karty technicznej ze wskazaniem producenta proponowanych urządzeń, w 
celu uniknięcia zamiany przedmiotu zamówienia na etapie wykonawczym z naruszeniem art. 140  
ust. 1 ustawy PZP?

Odpowiedź: tak
5. Czy zamawiający wymaga ślizgów (przy zjeżdżalniach) wykonanych z blachy nierdzewnej grubości 
minimum 2 mm: 

– co sprawia dłuższą żywotność tego elementu zjeżdżalni - co sprawia, że ten element zjeżdżalni jest 
odporny na działania wandali - co sprawia, że ten element zjeżdżalni jest odporny na podpalenia, 
przypalenia itp. działania - co sprawia, że ten element zjeżdżalni nie traci koloru, blaknie pod 
wpływem promieni słonecznych - co sprawia, że nie wskazujecie Państwo konkretnego dostawcy 
urządzeń zabawowych

Odpowiedź: 
Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać z blachy nierdzewnej grub. min 2mm. 

Zapytanie: nr 6  z dnia 16.01.2013 r  
   

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w treści istotnych postanowień 
umownych określonych w pkt. XXVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym 
poniżej. 
W § 8 istotnych postanowień umownych, Zamawiający w sposób jednostronny zastrzegł na swoją rzecz kary 
umowne.  Kara  umowna  będąc  surogatem  odszkodowania,  stanowi  funkcję  gwarancyjną  i  ma  na  celu  



terminowe i należyte wykonanie umowy przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę.  
Nie  ulega  wątpliwości,  iż  zbyt  daleko  idące  oraz  jednostronne  zastrzeżenie  w  tym  zakresie,  może  
powodować  nieuzasadnione  uprzywilejowanie  Zamawiającego  w  procesie  realizacji  inwestycji.  Nadto,  
pragnę zauważyć, iż kara umowna określona w § 8 lit. b/ zd. drugie została zastrzeżona dwukrotnie z tego  
samego  tytułu,  tj.  zwłoki  w dochowaniu  terminu  usunięcia  wad.  Wysokość  szkody,  jaką  może  ponieść 
Zamawiający nie uzasadnia racjonalności takiego postanowienia. Nie sposób także zgodzić się na przyjęcie 
postanowienia zamieszczonego w § 8 lit. c/ w obecnym brzmieniu, które sugeruje, iż Wykonawca ponosi  
odpowiedzialność  za  odstąpienie  od  umowy z  niemal  każdej  przyczyny,  tj.  także  w razie  odstąpienia  z 
przyczyn obiektywnych, na których zaistnienie Wykonawca nie ma realnego wpływu. 
Dlatego  też  wnoszę  o  zmianę  postanowień  odnoszących  się  do  zastrzeżenia  kary  umownej  na  rzecz  
Zamawiającego poprzez usunięcie zapisu § 8 lit. b/ zdanie drugie istotnych postanowień umownych, oraz 
modyfikację  zapisu  §  8  lit.  c/  poprzez  uzależnienie  ewentualnego  naliczenia  kary  umownej  w  razie 
odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niezależnie od 
powyższego celem zachowania  równości  stron umowy proszę o wprowadzenie  stosownego zastrzeżenia 
dotyczącego zapłaty kary umownej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy chroniącego także interes  
tego  ostatniego  w  toku  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  (dotyczącego  zobowiązań  ciążących  na 
Zamawiającym i mających charakter niepieniężny): 

a/  za  nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy  w  wysokości  0,1%  wartości  umownej  całości  
zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót,
b/ za zwłokę w wyznaczeniu i ukończeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości  
umownej całości zamówienia za każdy dzień zwłoki,
c/ za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w  
wysokości 15% wartości umownej całości zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w treści istotnych postanowień umownych określonych w  
pkt. XXVII  SIWZ. 

Zapytanie nr 7 z dnia 14.01.2013 r:    

Zaprojektowany system nawierzchni poliuretanowej  na boisku wielofunkcyjnym  to nawierzchnia 
składająca się z następujących warstw: 

– dwuwarstwowa pierwsza warstwa stabilizująca gr. 7 mm
– dwuwarstwowa zewnętrzna warstwa wierzchnia natryskowa gr. 7mm

Pragniemy zauważyć, że system natryskowy, który należy wycenić składa się z następujących warstw:
Technologia  typu  NATRYSK –  w  przypadku  nieprzepuszczalnej  podbudowy betonowej,  asfaltowej  lub 
asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagane. Następnie warstwa gr.10mm-11mm z granulatu SBR, 
następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm. 
W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie jaki system sportowy należy przyjąć. 

Odpowiedź:
 Należy przyjąć nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie asfaltowej:
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 
Przyjąć nawierzchnię poliuretanową na bieżni :
–  warstwa stabilizująca typu ET – grubości 30 mm
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 

Zapytanie nr 8 z dnia 15.01.2013 r:  
    
Proszę o doprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska bieżni. Czy ma to być 
nawierzchnia poliuretanowa typu „Natrysk” 13mm składającą się z dwóch warstw: warstwy konstrukcyjnej z  
granulatu  gumowego  o  grubości  10-11mm oraz  warstwy użytkowej  wykonanej  natryskiem z  granulatu 
EPDM o grubości 2mm czy nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 7+7. 



Odpowiedź: 
 Należy przyjąć nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie asfaltowej:
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 
Przyjąć nawierzchnię poliuretanową na bieżni :
–  warstwa stabilizująca typu ET – grubości 30 mm
– warstwa dolna układana maszynowo z granulatu gumowego SBR i lepiszcza gr. ok.11mm
– warstwa wierzchnia natrysk  o stałej grubości ok.2-3mm – kolor czerwony. 

Zapytanie  nr 9 z dnia 16.01.2013 r

W związku z realizacją powyższej inwestycji, w której planowane jest wykonanie chodników z betonowej 
kostki brukowej, pragniemy Państwa zapytać o możliwości zastosowania w tym projekcie fotokatalitycznej 
kostki brukowej, wykonanej w technologii TX Active®?

 Technologia TX Active® polega na zastosowaniu cementu TioCem® w produkcji elementów betonowych 
(np. kostki brukowej, ekranów dźwiękochłonnych), które redukują szkodliwe związki obecne w powietrzu 
(np.  pochodzące  ze  spalin  z  silników  samochodowych)  oraz  posiadają  właściwości  samoczyszczące  z 
różnego  rodzaju  substancji  organicznych.  Ograniczony  także  zostaje  rozwój  grzybów,  porostów  i 
gromadzenie się brudu, co zwiększa walory estetyczne takiej nawierzchni.

 Bardzo istotnym jest fakt, że proces oczyszczania jest długotrwały i stale odnawialny przez cały okres 
„życia” wyrobu betonowego (np. kostki), gdyż katalizator odpowiedzialny za tą właściwość nie zużywa się 
w procesie oczyszczania.

 Produkty o właściwościach fotokatalitycznych są oferowane w różnorodnej kolorystyce i kształcie. 
Stosowanie ich nie wymaga dodatkowych dopuszczeń, aprobat czy pozwoleń gdyż spełniają odpowiednie 
normy branżowe PN-EN. 

 Na przykład, zastosowanie kostki TX Active® do budowy chodników, ścieżek rowerowych, parkingów itp.,  
zwłaszcza w miejscowościach wypoczynkowych i  uzdrowiskowych,  jest  bardzo świadomym działaniem 
ukierunkowanym na zapewnienie  korzystnych warunków dla  osób tam przebywających oraz działaniem 
zmierzającym do zachowania szczególnego mikroklimatu panującego na danym obszarze, wolnego od spalin  
samochodowych.  Informacja  o  stosowaniu  tego  ekologicznego  produktu  może  być  także  użyta  jako 
argument  promujący  podejmowane  działania  w  celu  zapewnienia  maksymalnego  komfortu  życia  dla 
turystów oraz mieszkańców danej miejscowości.  

 Podstawowe zalety zastosowania fotokatalitycznej kostki brukowej TX Active®:

-Zmniejszenie zanieczyszczeń, 

-Poprawa jakości powietrza,

-Samooczyszczanie,

      - Poprawa bezpieczeństwa,

      -Przyjazne środowisku.

Odpowiedź:
Do wykonania chodników należy przyjąć kostkę brukową betonową – zgodnie z przedmiarem. 

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


