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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

 
Pytanie nr 1: 

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni PU w kolorze niebieskim (boisko do siatkówki) i ceglasto-

czerwonym (pozostała powierzchnia.  
Informujemy, że nawierzchnia PU typu EPDM w kolorze niebieskim jest najdroższym wariantem 

ponieważ wymaga zastosowania stosunkowo droższych komponentów. 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni PU boiska w jednym kolorze ceglasto-czerwonym 

lub zielonym lub czy dopuszcza zmianę koloru niebieskiego na zielony? 
Odpowiedź: 

Kolorystyka boisk została określona w dokumentacji technicznej: Mapa Kolorystyka boisk; boisko  

kolorze ceglastym i boisko do siatkówki w kolorze niebieskim.  Nr rys. A-PB- 02. 
 

Pytanie nr 2: 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej 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: 

Nawierzchnia oraz użyte do jej wykonania materiały, muszą spełniać wymagania opisane  

w dokumentacji projektowej. W pkt 5.12.1 ppkt 4 Projektu budowlanego wskazano wymagane 
dokumenty, jakie należy dostarczyć, obejmujące nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego. 

Kolory mają być zachowane. 
 

Pytanie nr 3: 
W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny 

i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.  

Zwracamy uwagę, że odwodnienie liniowe będzie odbiera tylko niewielka część wody z opadów 
atmosferycznych a większa wniknie w strukturę konstrukcji nawierzchni. 

Odpowiedź: 
W trakcie prowadzenia prac projektowych na podstawie wizji lokalnej, wykonano badania 

makroskopowe  gruntu okalającego boisko asfaltowe i stwierdzono występowanie gruntów 

przepuszczalnych. Nie wykonywano badań geologicznych pod nawierzchnią asfaltową.   
 

Pytanie nr 4: 
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 trakcie prowadzenia prac projektowych uzyskano mapę ewidencyjną z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, na której nie znajdują sieci kolidujące z przedmiotowym założeniem.  
 

 



  

Pytanie nr 5: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 

o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć na dzień sporządzenia. 

 
Pytanie nr 6: 

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: 

Zamawiający posiada aktualne Zgłoszenie budowy robót niewymagających pozwolenia na budowę.  
 

Pytanie nr 7: 
Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet zamawiającego. 
Odpowiedź: 

Na tym etapie, Zamawiający nie ma obowiązku podania kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 222 ust. 4 „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w ogłoszeniu 
o zamówieniu podano szacowaną wartość zamówienia (netto).  

 
Pytanie nr 8: 

Umowa w § 18 ust. 1 podaje: 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące 

przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. m-cy miesięcy na 

roboty budowlane, oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami 
udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z 

warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym.  
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. cytowany zapis umowy jest nieadekwatnych dla przedmiotu 

zamówienia. 

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
PU  wyposażeniem sportowym, piłkochwytami, wiatą, małą architekturą i trawnikiem, konserwacja 

musi należeć do Zamawiającego. W świetle zapisu umowy wykonawca musiałby zamiatać, odkurzać i 
myć wykonane nawierzchnie, malować i zabezpieczać inne elementy i kosić trawę, co było by 

kuriozalne. 

Istotną rzeczą jest rozdzielenie odpowiedzialności gwarancyjnej od gwarancji. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu na: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty 
będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. 

m-cy miesięcy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem 
umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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