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Dotyczy: nr ogłoszenia  87871-2015 z dnia 16.06.2015r. 

 

Przebudowa boisk do piłki nożnej w Mochowie i 

Twardawie 
 

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 

907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytania z dnia 18.06.2015r. 

Pytanie nr 1: Boisko Mochów. W opisie technicznym projektant opisał, iż spadki mają 

być „kopertowe” na rysunku i w innym miejscu opisu podaje się, że 

spadek ma być jednostronny i=0,5%, przy czym rzędne wszystkich naroży 

mają tą samą wysokość. Proszę o wyjaśnienie jakie spadki mają być 

wykonane? 

Odpowiedź:   Spadki poprzeczne należy wykonać zgodnie z rys. Z 01 i Z 02. 

 

Pytanie nr 2: Dla  obu boisk w opisie pisze się, iż bramki mają być aluminiowe 

malowane proszkowo. Proszę podać na jaki kolor? 

Odpowiedź:   Bramki mają być malowane na biały kolor. 

 

Pytanie nr 3: Boisko Mochów: czy piłkochwyt ma być ustawiony za ogrodzeniem, czy 

też w miejscu piłkochwytu nie będzie ogrodzenia z siatki? 

Odpowiedź:   Zgodnie z rysunkiem Z 01 i Z 02, piłkochwyt należy wykonać wzdłuż 

ogrodzenia po wewnętrznej stronie. 

 

Pytanie nr 4: Czy ogrodzenie ma być rzeczywiście z siatki plecionej, czy też panelowe? 

Odpowiedź:   Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z opisem pkt 5.7.5. z siatki plecionej 

powlekanej. 

 

Pytanie nr 5: Boiska Mochów. W ogrodzeniu ma być wykonana „brama z furtką 1/1” 

szerokość 2m. Proszę o rysunek, jak ma być umiejscowiona w takiej 

bramie furtka. 

Odpowiedź:   Brama z furtką standardową jedno skrzydło szer. 1,0 m z klamką i 

zamkiem.  

 

Pytanie nr 6: Czy rury drenażowe mają być w osnowie, jak w przedmiarze, czy też bez 

osnowy jak w opisie technicznym? 

Odpowiedź:   W osnowie zgodnie z opisem technicznym pkt 5.6.3. 

 

 



 

 

Pytanie nr 7: Gdzie należy zastosować geowłókninę opisaną w pkt. 5.6.3 opisu 

technicznego? 

Odpowiedź:   Zgodnie z punktem 7 i 8 przedmiaru i opisu technicznego pkt. 5.6.3. 

 

Pytanie nr 7: Proszę uzupełnić przedmiary o pozycję „ułożenie geowłókniny”. 

Odpowiedź:   Pozycja została ujęta w punktach 7 i 8 przedmiaru. 
 

Pytania z dnia 19.06.2015r. 

Pytanie nr 1: Z terenu pod oba boiska należy zdjąć warstwę humusu grubości 15cm (a w 

opisie technicznym dla Mochowa zapisano, że 20 cm – pkt 5) co w sumie 

daje 140,4m3 w Mochowie i 165m3 w Twardawie. Na miejscu zostanie 

wbudowane poprzez humusowanie 18,9m3 w Mochowie oraz 21,3m3 w 

Twardawie. Czy pozostała ilość humusu ma zostać na miejscu, czy też ma 

być odwieziona, jeżeli odwieziona to czy Zamawiający wskazuje 

konkretne miejsce? 

Odpowiedź:   Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Głogówek składowania 

ziemi i humusu dot. 1 i 2 części. 

 

Pytanie nr 2: Pod oba boiska należy wykonać korytowanie grubości 25cm, co w sumie 

daje 234m3 w Mochowie i 275m3 w Twardawie. Czy poz. Przedmiaru 

robót odpowiednio poz. 5 dla Mochowa i Twardawy wskazują, że ma być 

ziemia z korytowania zhałdowana na miejscu czy ma być wywieziona z 

terenu budowy, jeżeli tak to gdzie? 

Odpowiedź:   Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Głogówek składowania 

ziemi i humusu dot. 1 i 2 części. 

 

Pytanie nr 3: Ze względu na nachylenie terenu w Mochowie należy wykonać 

odpowiednią niwelację terenu i powstaną nasypy rzędu 60cm (oprócz 

warstwy konstrukcji boiska). Z powodu braku badań gruntu powstaje 

pytanie czy grunt rodzimy nadaje się na te nasypy (rzędne na rysunku Z-

01)? 

Odpowiedź:   Nasyp został ujęty w poz. 17 przedmiaru należy go wykonać z pospółki. 
 

Pytanie nr 4: W obu przedmiarach brak studni chłonnych fi 1500mm oznaczonych na 

rysunkach Sd, w Mochowie 1szt, a w Twardawie 2 sztuk. Czy wchodzą 

one w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem? 

Odpowiedź:   Studnie chłonne wchodzą w zakres robót i należy wykonać zgodnie z rys. 

D 01 

 

Pytanie nr 5: Z jakiego materiału ma być wykonana warstwa odsączająca pod oba 

boiska? Z przedmiarów robót wynika, że z piasku grubości 20cm, a z 

rysunku PO1 dla Twardawy i PO1 dla Mochow,a że z pospółki. 

Odpowiedź:   Warstwa odsączająca pod oba boiska należy wykonać z pospółki. 
 

Pytanie nr 6: Z rysunku Z-02 dla Twardawy wynika, że długość piłkochwytów ma być 

76 mb, a w przedmiarze robót jest 96mb. Która ilość jest prawidłowa? 

Odpowiedź:   Długość piłkochwytów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. 96 mb. 

 

Pytanie nr 7: Czy oba boiska należy wyposażyć w chorągiewki piłkarskie zgodnie z 

opisem w pkt 5.1 dla Twardawy? 

Odpowiedź:   Oba boiska należy wyposażyć w chorągiewki 



 

 

Pytanie nr 8: Wobec głębokości studni chłonnych-dla Mochowa 1,50 (przy rowie), a dla 

Twardawy 3,0m zachodzi pytanie jaki jest poziom wód gruntowych w 

miejscu ich lokalizacji, co ma znaczenie dla prawidłowego działania 

drenaży. Czy zatem poziom wód gruntowych jest poniżej dna studni 

chłonnych? 

Odpowiedź:   Należy przyjąć zgodnie z rys. D 01 
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