GMINA BUDZYŃ
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znak sprawy GKM.272.2.2018

Budzyń, dnia 28 lutego 2018 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 517299-N-2018 z dnia 13.02.2018r
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : http://bip.budzvn.pl (Przetargi/Ogłoszenie)
Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I".

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II
pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela następujących
odpowiedzi oraz wyjaśnień :
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania i rozliczenia całości robót
w roku 2018?
Odpowiedź:
Zamawiający określił zasady wykonania przedmiotu zamówienia w pkt. 1 i 4 rozdziału IV SIWZ, a
warunki rozliczenia w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ. Warunki nie ulegają zmianie.
Pytanie 2. Czy Zamawiający opisując w pkt. 1.2.3 SIWZ parametry dotyczące darni naturalnej
dopuszcza możliwość przy zachowaniu szerokości rolki 120cm, skrócić jej długość do min.
10m ze względu m.in. na wagę rolki przy zachowaniu wymaganych min. 20m i grubości 1,52,0cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rolki darni naturalnej o długości 10 m przy zachowaniu pozostałych
wymagań.
Pytanie 3.
Czy zamawiający opisując wykonanie nawierzchni murawy, które przewiduje
zgodnie z pkt. 1.2.5 SIWZ w polach bramkowych zastosowanie tzw. nawierzchni hybrydowej
wziął pod uwagę obowiązujące przepisy PZPN wg których zgodnie z art.l ust. 1 Przepisów Gry
2017/2018 IF AB pole gry musi być w całości naturalne lub, jeżeli regulamin rozgrywek na to
zezwala, w całości sztuczne. Wyjątkiem są jedynie przypadki, w których regulamin rozgrywek
zezwala na połączenie nawierzchni sztucznej z naturalną (tzw. system hybrydowy).
Zgodnie z tym zapisem całość nawierzchni na boisku powinna być jednolita i wyklucza
certyfikację boisk z dwoma rodzajami nawierzchni na jednym placu gry. Informację tę
potwierdzaliśmy w rozmowie z WZPN?
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Odpowiedź:
Projekt został opracowany i zatwierdzony przed zmianą przepisów w zakresie nawierzchni.
Dokumentacja uzyskała w tym zakresie wszystkie niezbędne uzgodnienia.
Zamawiający wystąpi z zapytaniem do WZPN w zakresie powyższego pytania.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt. 8 SIWZ, Zamawiający
wprowadzi stosowne korekty w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu nie są roboty rozbiórkowe z
zakresu sieci sanitarnych.
Odpowiedź:
Roboty rozbiórkowe z zakresu sieci sanitarnych nie są przedmiotem przetargu.
Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu nie jest dostawa i montaż
odwodnienia liniowego bieżni okólnej.
Odpowiedź:
Dostawa i montaż odwodnienia liniowego nie są przedmiotem przetargu. W zakres wchodzą
instalacje sanitarne i elektryczne oraz teletechniczne, których wykonanie w kolejnym etapie
realizacji wiązałoby się z robotami budowlanymi w obrębie ukończonych elementów lub ich
bezpośrednim sąsiedztwie (np. boisko, ciągi komunikacyjne).
Pytanie 6. Czy dostawa i montaż odwodnienia przy trybunie jest przedmiotem przetargu ? Prosimy
o podanie typu i nośności odwodnienia
Odpowiedź:
Dostawa i montaż odwodnienia liniowego nie są przedmiotem przetargu. W zakres wchodzą
instalacje sanitarne i elektryczne oraz teletechniczne, których wykonanie w kolejnym etapie
realizacji wiązałoby się z robotami budowlanymi w obrębie ukończonych elementów lub ich
bezpośrednim sąsiedztwie (np. boisko, ciągi komunikacyjne).
Pytanie 7. Czy przedmiotem przetargu jest montaż dostarczonych przez Zamawiającego
zbiorników 2x50 m3 ? Prosimy o precyzyjne wskazanie prac wyjętych z postępowania
związanych z montażem zbiorników ujętych w zamieszczonej dokumentacji z zastrzeżeniem
zawartym w SIWZ 1.2.7 p. 6. Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju konstrukcji zbiorników.
Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o dwa zbiorniki o objętości 50 m3 każdy.
Odpowiedź:
Wszelkie prace związane z powyższym pytaniem zostaną wykonane przez Zamawiającego według
odrębnego opracowania i uzgodnień na etapie budowy. Wykonawca wykona przyłączenie instalacji
do zbiorników.
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Pytanie 8.
Zamawiający w opisie technicznym części sanitarnej punkt 1.3.3.1.2-Instalacja
drenażu boiska z trawy naturalnej- wskazuje poprzez zapis „z płaskim dnenr, rury drenarskie
konkretnego i jedynego producenta tego typu. Czy Zamawiający uzna za równoważne rury
drenarskie o podobnych parametrach, ale o przekroju okrągłym typu ciężkiego z rur
korugowanych w klasie SN 8 ?
Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ określił wymagania dotyczące równoważności
materiałów i zasady ich możliwości wbudowania.
Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że pawilon komentatorów i trybuna nie jest przedmiotem
postępowania przetargowego.
Odpowiedź:
Pawilon komentatorów i trybuna nie są przedmiotem postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia następująco :
1. W rozdziale XI w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :
Oferta - Przetarg nieograniczony na :
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I
nie otwierać przed dniem 12.03.2018r. godz. 10:15

2, W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
1. Oferty należy składać do dnia 12.03.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - Biurze Obsługi Klienta, parter pok. nr 005.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2018r. o godzinie 10:15 w

siedzibie

Zamawiającego Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w sali kolumnowej, parter
pok. 021.
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