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Mieleszyn, 6 kwietnia 2018 r.
Dotyczy przetargu:
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina
Mieleszyn”
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od oferentów dot. wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1.
W części dotyczącej Łopienno zamawiający wymaga wykonania nawierzchni boiska na istniejącej
nawierzchni asfaltowej, jednak wymiary projektowanego boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa
są o wiele większe niż istniejące boisko asfaltowe. Boisko projektowane ma mieć wymiary 24x44
natomiast istniejący asfalt, ma wymiary około 16x34m. Dodatkowo w dokumentacji nie pojawia
się żadna informacja odnośnie sposobu konstruowania podbudowy pod częścią projektowanego
boiska, gdzie nie ma warstwy asfaltu. Należy również zaznaczyć, że boisko w Łopiennie jest
umiejscowione w zaniżeniu terenu i otoczone skarpami. W miejscu projektowanego powiększenia
boiska skarpa ma wysokość około 1,7 metra wysokości, natomiast dokumentacja projektowa nie
określa sposobu wykonania boiska w tym miejscu. Dokumentacja nie wskazuje czy Zamawiający
chce wykonać mur oporowy czy też chce przesunąć skarpę i kiedy te roboty wykona. W myśl
załączonej dokumentacji powyższe wspomniane prace nie należą do zakresu określonego w
przetargu. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający chce rozwiązać
wydłużenie boiska w kierunku skarpy i czy te roboty wykona przed rozpoczęciem pracy
wykonawcy, lub też: czy prace te należą do zakresu przetargowego, a jeśli tak, to prosimy o
przedstawienie stosownego opisu oraz rysunków w tym przekroju i stosowne skorygowanie
przedmiaru. Dodatkowo istotnym jest, że w miejscu, gdzie ma być wydłużone boisko znajdują się
pnie po wyciętych drzewach, których usunięcie również nie zostało określone w dokumentacji, a w
takim przypadku należy do zadań Zamawiającego.
Odpowiedź: W kosztach należy uwzględnić pomniejszenie skarpy oraz wykonanie
podbudowy w brakujących miejscach asfaltu zgodnie z normami. Usunięcie drzew
jest po stronie Zamawiającego przed realizacją zamówienia.
Pytanie 2.
Z uwagi na fakt, że istniejąca podbudowa asfaltowa ma nierówności w przedziale do 30cm
prosimy o skorygowanie treści dokumentacji, gdyż określa ona wykonanie warstwy wyrównawczej
o grubości 5cm, co nie będzie wystarczające, aby wyrównać nierówności boiska. Prosimy również
o skorygowanie przedmiaru.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z normami i policzyć różnice podbudowy.
Zamawiający nie przewiduje korygowania przedmiaru robót.

Pytanie 3.
Przedstawione w dokumentacji siedzisko sędziowskie jest siedziskiem do tenisa, natomiast
siedzisko do siatkówki posiada zupełnie inne parametry oraz konstrukcję, co wynika ze
stosownych przepisów gry poszczególnych dyscyplin. W związku z tym prosimy o informację do
czego ma służyć siedzisko sędziowskie: do siatkówki czy do tenisa?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją siedzisko sędziowskie będzie wykorzystywane
przy rozgrywaniu meczy siatkówki i tenisa oraz ma być zgodne z opisem w
dokumentacji. Zamawiający informuje, iż ustala się krzesełko sędziowskie do
siatkówki.
Pytanie 4.
Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający posiada aktualne badania gruntowe terenu, konieczne
dla tego typu przedsięwzięć w szczególności ważne dla właściwego wykonania studzienki
rozsączającej. Z obserwacji terenu wynika, że wykonanie studzienki rozsączającej może prowadzić
do gromadzenia się w niej wody gruntowej, a nie wody opadowej pochodzącej z odwodnienia
liniowego. Prosimy o przedstawienie badań gruntowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań gruntowych – nie są one konieczne przy
budowie boisk.
Pytanie 5.
Prosimy o przedstawienie sposobu wykonania studni rozsączającej- rysunek+ opis sposobu
wykonania z podaniem średnicy i głębokości studni.
Odpowiedź: Studnię należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót – studnia
rewizyjna wykonana metodą studniarską gł. 3 m z kręgów  1000 w gruncie, pokrywa
żelbetowa nastudzienna, obsybka piaskowa. Oznaczona na planie zagospodarowania
terenu nr. 8
Pytanie 6.
W dokumentacji projektowej zamawiający wymaga, aby nawierzchnia posiadała certyfikat IAAFcertyfikat ten jest wydawany dla nawierzchni przeznaczonych na obiekty lekkoatletyczne, czyli
zasadniczo bieżnie lekkoatletyczne, gdyż IAAF to International Association of Athletics
Federations czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych. Projektowane
boiska nie stanowią obiektów lekkoatletycznych, a w związku z tym posiadanie takiego certyfikatu
dla nawierzchni boiska sportowego nie ma sensu z uwagi na inny charakter obiektu.
Odpowiedź: Certyfikat IAAF został wpisany omyłkowo.
Wymagana nawierzchnia sportowa zgodnie z dokumentacją techniczną ma służyć do
rozgrywania konkurencji technicznych zawodów, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placów rekreacji ruchowej, ponieważ jest to obiekt otwarty wymagane jest, aby
nawierzchnia spełniała polskie normy.
Pytanie 7.
Zwracam się prośbą o zmianę lokalizacji studni chłonnej przy boisku w m. Łopienno, gdyż obecna
lokalizacja narusza istniejący system korzeniowy drzew oraz może naruszyć strukturę nasypu, na
którym znajduje się droga gminna.
Odpowiedź: Lokalizacja studni według warunków na działce po uzgodnieniu z
Inwestorem.
Pytanie 8.
Prosimy o wskazanie czy boisko w Łopiennie ma być ogrodzone – co zostało zaznaczone na
rysunku PZD (plan zagospodarowania działki). W opisie do projektu nie znajduje się żadna
wzmianka na temat ogrodzenia. W dokumentacji pojawia się opis piłkochwytów. Jeśli przedmiotem
zamówienia jest również ogrodzenie, to prosimy o przedstawienie opisu oraz rysunków
technicznych uwzględniających ukształtowanie terenu – skarpy – wskazujących sposób wykonania

ogrodzenia. Wg rysunku PZD ogrodzenie ma przebiegać po obszarze skarp, co znacznie
komplikuje wykonanie ogrodzenia np. w systemie siatki ogrodzeniowej z uwagi na konieczność
stosowania naciągów.
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją oraz kosztorysem ogrodzenie boiska w
Łopiennie jest przewidziane z siatki ogrodzeniowej o długości 150 m i wysokości 2 m
wraz bramą i furtką co zostało uwzględnione w przedmiarach robót.
Pytanie 9.
Prosimy o wyjaśnienie czy siatka przeznaczona na piłkochwyt ma mieć oczko 8x8 cm czy też 4x4,
gdyż w opisie znajduje się zapis oczko 4x4 natomiast na rysunku szczegółowym odnośnie
konstrukcji piłko chwytu oczko siatki wynosi 8x8cm?
Odpowiedź: Należy się kierować danymi z przedmiarów robót, które wskazują na
oczko 8x8 cm.
Pytanie 10.
Wnosimy o zmianę dnia otwarcia ofert w myśl ustawy prawo zamówień publicznych art. 86 ust.
2. „Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia” zatem nie jest możliwe
otwarcie ofert w dniu następnym po dniu złożenia oferty, gdyż jest to niezgodne z w/w ustawą.
Odpowiedź: Zgodnie z ustawą pzp otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania,
czyli 11 kwietnia br. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w dziale XIII siwz
wdarł się błąd pisarski.

Z poważaniem
Wójt Gminy Mieleszyn
/-/ Janusz Kamiński

