
Czernikowo, dnia 20.10.2020 r.
IWP.271.1.11.1.1.2020

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. 596207-N-2020

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596207-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w miejscowości Steklin”.

1. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie, czy pole boiska z nawierzchnią poliuretanową ma wynosić 459,00 m2. 

Odpowiedź 1:

Tak. Pole boiska z nawierzchnią poliuretanową ma wnosić 459 m2. Nawierzchnię syntetyczną 
poliuretanową dwuwarstwową EPDM grubości 16 mm należy również ułożyć na obrzeżu betonowym, 
stanowiącym obramowanie płyty boiska.

2. Pytanie

Ogrodzenie ma być wykonane na obwodzie boiska 96 mb z jakich materiałów -  siatka czy panel, czy 
do tego dochodzą piłkochwyty o długości 17 mb x 2 wysokości 5,00 m z siatki poliprepylenowej, 
proszę o dołączenie do SIWZ rysunku ogrodzenia.

Odpowiedź 2:

Ogrodzenie boiska z paneli o wysokości 2,0 m, wykonanych z drutu o przekroju 6 mm ułożonego 
pionowo i grubszego 8 mm, w poziomym ułożeniu, dzięki czemu panel nie jest podatny na 
odkształcenia i uszkodzenia. Słupki stalowe o wymiarach 80x40x3 mm w rozstawie co 2,5 m. Furtka 
o szerokości 1,0 m. Preferowany przez Zamawiającego kolor ogrodzenia ciemnozielony (RAL 6005) 
lub grafitowy (RAL 7016). Piłkochwyty 2 szt. o wymiarach: długość 17,0 m, wysokość 5,0 m. Siatka 
polipropylenowa, grubość linki w siatce min. 5,0 mm, wielkość oczek w siatce 100,0x100,0 mm. 
Słupy piłkochwytów o wymiarach min. 76,0x76,0 mm mocowane w tulejach. Mocowania siatki 
systemowe. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego powinno spełniać wszystkie standardy 
bezpieczeństwa dla osób korzystających z boiska i kibiców.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


