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Krośniewice, 04.08.2021 r.  

 
IŚZ.271.10.7.2021 

 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na „Modernizację Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana 
ogrodzenia”. Numer postępowania: IŚZ.271.10.2021 

 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji 
Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym bez negocjacji na Modernizację Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – 
wymiana ogrodzenia, w związku z zapytaniami Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 
zapytania dotyczące paneli ogrodzeniowych:  
1) czy podana wysokość 2500 mm dotyczy samego panelu czy wysokości całego ogrodzenia wraz  
z podmurówką?  
2) z drutów o jakich średnicach ma być wykonany panel?  
3) jaka ma być wielkość oczek w panelu?. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że panele ogrodzeniowe mają być: 

1) o wysokości 2500 mmm całego ogrodzenia wraz z podmurówką, 
2) panel ma być wykonany z drutu o średnicy: 6 pionowo i 8 poziomo, 
3) wielkość oczek standardowo 50mm x 200 mm. 

 
 
PYTANIE 2: 
pytania dotyczące słupka:  
1) jaka ma być grubość ścianki słupka w mm ?  
2) w jaki sposób ma być słupek zabezpieczony tnz czy ma być ocynkowany w całości zanurzeniowo tak jak 
panel? ocynk ogniowy zanurzeniowy?  
3) czy obejmy montażowe mają być wyposażone w elementy złączne ze stali nierdzewnej oraz nakrętki 
zrywalne zabezpieczające przed demontażem ogrodzenia? Czy ewentualnie druga dostępna opcja elementy 
złączne zabezpieczone galwanicznie ze zwykłą nakrętką sześciokątną? prosimy o wskazanie opcji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że słupek ma być: 

1) o grubości ścianki min. 3 mm, 
2) ocynkowany w całości zanurzeniowo tak jak panel, 
3) wyposażony w elementy złączne ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed demontażem 

ogrodzenia. 
 
 
PYTANIE 3: 
Bramy i furtki:  
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1) czy oprócz jednej furtki o wysokości 1800 mm, pozostałe elementy druga furtka i dwie bramy mają mieć 
wysokość około 2400 mm ?  
2) czy obie bramy mają być dwuskrzydłowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że bramy i furtki mają być: 

1) jedna furtka o wysokości 1800 mm ze względu na budkę biletową, której konstrukcja przeszkadza w 
zainstalowaniu wyższej furtki, pozostałe elementy druga furtka i dwie bramy mają mieć wysokość 
zbliżoną do wysokości ogrodzenia, 

2) obie bramy dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie. 
 
 
PYTANIE 4: 
Utylizacja  
1) czy zamawiający wymaga zaświadczenia o przekazaniu zdemontowanego ogrodzenia do utylizacji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaświadczenia o przekazaniu zdemontowanego ogrodzenia do utylizacji. 
 
 
PYTANIE 5: 
Geodezja:  
1) czy obsługa geodezyjna leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy?. 
 
Odpowiedź: 
Obsługa geodezyjna leży po stronie wykonawcy. 
 
 
PYTANIE 6: 
Pozwolenia:  
1) czy uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia powyżej 2,2 metra jest po stronie wykonawcy  
czy zamawiającego?. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie polegających na 
wykonaniu ogrodzenia stadionu sportowego o wysokości 2,5 m w Krośniewicach przy ul. Kolejowej. 
Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu co do powyższego – zaświadczenie z dnia 29.01.2021 r., znak: 
AB.6743.112.43.2021. 
 
 
PYTANIE 7: 
Ogrodzenie czasowe:  
1) czy zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia czasowego w okresie pomiędzy demontażem 

istniejącego ogrodzenia a wykonaniem nowego (zabezpieczenie terenu)?. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wykonania ogrodzenia czasowego pomiędzy demontażem istniejącego 
ogrodzenia a wykonaniem nowego. Nie mniej jednak prace muszą być wykonane w sposób bezpieczny  
i niezagrażający mieszkańcom Krośniewic. 
 
 
PYTANIE 8: 
Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów wymaganych paneli ogrodzeniowych. Na podstawie 
podanych informacji nie można stwierdzić z jakich paneli ma się składać ogrodzenie. Ponadto wysokość 
2500mm jest niemożliwa do uzyskania, ponieważ panele dostępne na rynku mają maksymalną wysokość 
2430mm w przypadku paneli 2D z podwójnym prętem poziomym 8/6/8 lub 6/5/, lub 2030mm w przypadku 
paneli 3D z przetłoczeniami. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia, że całe ogrodzenie panel + podmurówka ma wynosić 2500 mm: przykładowo 
podmurówka 300mm i panel w granicach 2200mm. Średnica prętów pionowych 6mm a poprzecznych 8 mm. 
Oczko 50mm x 20mm. Słupek o wymiarach 60 mm x 40 mm ocynkowany zanurzeniowo, całościowo, 
grubość ścianki słupka min. 3 mm. 

 
 
 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 

 
Z poważaniem 
 
Z up. Burmistrza 

 
               Sekretarz Gminy 

Renata Brygier 
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