
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 
 
Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. 
 
Zapytanie 1 
 
W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni 
poliuretanowej Zamawiający wymaga przedstawienia m.in.: 
- aktualnych badań na zawartość pierwiastków śladowych – jest to bardzo rzadkie badanie i 
niewielu z aktywnie działających na polskim rynku producentów nawierzchni 
poliuretanowych go posiada, co utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ pozostawia do 
wyboru tylko jednego producenta aktualnie posiadającego taki dokument. 
- certyfikat – prosimy o wyjaśnienie o jaki dokument dokładnie chodzi. 
 
Odpowiedź: 
- Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymagania badań na zawartość pierwiastków 
śladowych. 
- zgodnie z zapisami artykułu 10 Prawa Budowlanego. 
 
Zapytanie 2 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o określenie rodzaju panel który ma być wbudowany w ogrodzenie. Czy mają to być 
panele z drutu fi 5 mm z przegięciem czy panele wykonane z drutu fi 6+5+6 czy drutu fi 
8+6+8. 
Pytanie nr 2 
Proszę o określenie sposobu wykończenia elementów piłkochwytu, w PT znajduje się opis, 
że siatka jest ocynkowana a pozostałe elementy jak należy zabezpieczyć? 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemowe piłkochwytów jako słupki aluminiowe o 
profilu 30x80 z siatką polipropylenową np. firmy Huck gdyż zaproponowane w PT 
rozwiązanie jako siatka ocynkowana w ramkach z kątownika jest rozwiązaniem 
pracochłonnym a tym samym kosztownym. 
 
Odpowiedź: 
Pytanie nr 1 - Panele drut min 5 mm z przegięciami 
Pytanie nr 2 - Pozostałe elementy ocynkowane 
Pytanie nr 3 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę piłkochwytu i ogrodzenia na inny 
systemowy montowany zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. 
 
Zapytanie 3 
 
Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 



1. W dokumentacji są rozbieżności odnośnie parametrów ogrodzenia i piłkochwytów. 
Proszę o jednoznaczne wskazanie obowiązujących parametrów ogrodzenia i 
piłkochwytu tj. profile słupków ogrodzenia i piłkochwytów, grubość ścianek słupków 
ogrodzenia i piłkochwytów. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany projektowanego ogrodzenia i 
piłkochwytu na systemowe rozwiązania realizowane na obiektach sportowych np. 

 
Piłkochwyt: 
- osobna konstrukcja, 5m wysokości, słupy aluminiowe lub stalowe, o profilu 80x80 mm, 
grubość ścianki 3 mm, ocynkowane, lub ocynkowane i malowane proszkowo, słupy 
mocowane w tulei, fundament zgodnie ze sztuką budowlaną, skrajne słupy wzmocnione 
stężeniami o profilu50*30mm, wypełnienie piłkochwytu siatką polipropylenową o oczku 
100x100 mm, grubość splotu 4 mm, w kolorze zielonym lub czarnym z okuciami 
mocującymi siatkę, rozstaw słupów dowolny 
 
Ogrodzenie: 
- wysokość ogrodzenia: 2,03 m; 
- słupki stalowe o profilu zamkniętym 60x40x2 mm, wys 2,6 m cynkowane ogniowo, lub 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005, montowane w 
rozstawieco 2,52 m; 
- wypełnienie z paneli kratowych o wym. 2500x2030 mm wykonanych ze spawanych 
punktowo stalowych prętów pionowych o śr. 5 mm oraz dwóch poziomych o śr. 6mm 
cynkowanych ogniowo, lub cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor 
zielony RAL 6005; 
- rozstaw prętów paneli 50x 200 mm; 
- mocowanie paneli obejmami wkręcanymi do słupów w ilości 6 szt. na słupek, 
- obejmy wyposażone w system amortyzujący 
- montaż słupków w fundamencie betonowym o wym. 0,4x0,4x0,6 m. 
- furtki i bramy wypełnione panelem, wyposażone w zawiasy i zamek. 
 
Odpowiedź: 
Pytanie nr 1 – Parametry piłkochwytu i ogrodzenia określone są w SIWZ w rozdz.III Opis 
przedmiotu zamówienia. 
Pytanie nr 2 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę piłkochwytu i ogrodzenia na inny 
systemowy montowany zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. 
 
Zapytanie 4 
 
Pyt.1: Czy inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych ( zawierających przekroje 
gruntu)? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. 
Pyt.2: Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej i wystąpieniu gruntów 
niebudowlanych oraz konieczności jego wzmocnienia, Inwestor przewiduje zwiększenie 
kwoty przeznaczonej na inwestycję? 



Pyt.3: Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia ( po 
usunięciu gruntu zgodnie projektem) warunków gruntowych umożliwiających ułożenie 
nawierzchni sportowych? 
Pyt.4: Zamawiający żąda dołączenia do oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie 
przedmiarów robót, jednocześnie ustalając wynagrodzenie jako ryczałtowe. Prosimy o 
informację czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar 
czy projekt wykonawczy/opis do projektu? 
Pyt.5: Prosimy o potwierdzenie czy ilości składowe w załączonym przedmiarze są zgodne ze 
stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji? 
Pyt.6: Przedmiar oraz opis projektu nie uwzględnia odwodnienia boiska, prosimy o korektę 
lub potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje odwodnienia boiska oraz bieżni. 
Pyt.7: Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę rodzaju piłkochwytu na system lepszy i 
powszechnie stosowany z siatki polipropylenowej wys. 4 m? 
 
Odpowiedź: 
Pytanie 1. – Na etapie projektu informacje geotechniczne zebrano na podstawie odkrywek. 
Nie były one zebrane w dokument. 
Pytanie 2. – Nie przewiduje się zwiększenia kwoty na inwestycję. 
Pytanie 3. - Nie przewiduje się robót dodatkowych. 
Pytanie 4. – Odpowiedź zawarta jest w SIWZ na stronie 4 po danych dotyczących 
ogrodzenia i stronie 8 rozdział X punkt 9. Cena powinna obejmować wszystkie roboty 
niezbędne do wykonania zadania. 
Pytanie 5. - Odpowiedź zawarta jest w SIWZ na stronie 4 po danych dotyczących 
ogrodzenia i stronie 8 rozdział X punkt 9. Cena powinna obejmować wszystkie roboty 
niezbędne do wykonania zadania. 
Pytanie 6. – Odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy. Nie przewiduje się 
odwodnienia drenażem. Informacja o odwodnieniu zawarta jest w projekcie budowlanym 
pkt.4 na str.4. 
Pytanie 7. – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę piłkochwytu na systemowy montowany 
zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. 
 
Zapytanie 5. 
 
Pyt.1: W opisie projektu oraz na planie zagospodarowania w zaznaczonym zakresie pkt. 
ABCD znajduje się boisko do piłki nożnej (45x90m), bieżnia 100 m oraz skocznia w wzwyż 
i w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Prosimy o sprecyzowanie zakresu zamówienia, czy 
zaznaczone elementy w projekcie są również przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zawarta jest w SIWZ pkt.III Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot 
zamówienia obejmuje jedynie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28,0 m.  x 
44,0 m., o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej oraz 
ogrodzenia. Pozostałe boiska wymienione w treści pytania nie są przedmiotem zamówienia. 



Zapytanie 6. 
 
Proszę o informację dot. Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie: czy 
ogrodzenie placu dookoła boiska oraz samego boiska można zastąpić równoważnym 
ogrodzeniem z paneli 3D lub siatką (dot. placu) lub siatką polipropylenową pełniącą rolę 
piłkochwytu (dot.boiska). Takie rozwiązanie jest stosowane w standardowych projektach 
budowy boisk wielofunkcyjnych oraz „Orlików” i stanowi nowoczesne rozwiązanie 
alternatywnie dla ogrodzenia przyjętego w projekcie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę piłkochwytu i ogrodzenia na inny systemowy 
montowany zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wykonanie ogrodzenia siatką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


