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Poznań, dnia 17.05.2022 r.
Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-35/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. remont
nawierzchni kortów tenisowych UMP przy domu studenckim „Karolek” przy ul. Rokietnickiej 5E
W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
udziela odpowiedzi:
Pytanie 5:
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów
z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej
produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , iż należy wykonać wierzchnią warstwę nawierzchni przy użyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
Pytanie 6:
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy
o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odpowiedź:
W ramach strefy nie występują kolizje.
Pytanie 7:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź:
Remont nawierzchni kortów nie wymaga żadnych uzgodnień od organów administracyjnych.
Pytanie 8:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian
wynikających z odpowiedzi.
Odpowiedź:
Zakres prac jest zgodny z przedmiarem robót.
Pytanie 9:
Proszę o podanie grubości istniejącej nawierzchni do demontażu oraz jej ciężaru. Informacja ta jest niezbędna do
określenia kosztu utylizacji.
Odpowiedź:
Grubość istniejącej nawierzchni: ok. 5-6 mm. Zamawiający nie jest w posiadaniu wiedzy dot. ciężaru nawierzchni.
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Pytanie 10:
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga nawierzchni w kolorze ceglastym.
Odpowiedź:
Dobór i uzgodnienie koloru nastąpi przed rozpoczęciem prac przez kierownika obiektu
Pytanie 11:
Proszę o podanie rodzaju podbudowy pod istniejącą nawierzchnią.
Odpowiedź:
Podbudowa betonowa.
Pytanie 12:
Proszę o podanie szczegółowego opisu technologii nawierzchni PU.
Odpowiedź:
Wybór technologii dokonuje wykonawca, zamawiający dokonuje akceptacji konkretnego rozwiązania.
Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako
ważne i wiążące.
Z poważaniem,
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