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Głogówek, 17.07.2015r.

Dotyczy: nr ogłoszenia 169672-2015 z dnia 08.07.2015r.

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:
Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 4 ust. 1 pkt 12
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9.1 do SIWZ w brzmieniu:
„Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w
tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.” poprzez wskazanie przez
Zamawiającego jakie konkretnie dokumenty uznaje za niezbędne, gdyż
obecny zapis jest nieprecyzyjny ?

Odpowiedź:

Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport LUB ISA-Sport LUB Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej
nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality
Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) LUB. Certyfikat
lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, LUB aprobata
techniczna ITB, LUB rekomendacja techniczna ITB, LUB wyniki badań
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport LUB ISA-Sport LUB
Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni LUB
dokument równoważny. Karta techniczna oferowanej nawierzchni,
potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH LUB równoważny dla
oferowanej nawierzchni i wypełnienia. Autoryzacja producenta trawy
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Zastosowane
materiały muszą spełniać wymogi „Ustawy o Wyrobach Budowlanych”
Dz.U. 04.92.881 a w szczególności art. 4 i 5. Deklaracje zgodności, atesty,
certyfikaty na użyte materiały.

Pytanie nr 2:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 6 ust. 2
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9.1. do SIWZ w brzmieniu:
„Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających
zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa
wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umożliwiającym
podjęcie
działań
przez
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego..” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jaki termin

Odpowiedź:

Pytanie nr 3:
Odpowiedź:
Pytanie nr 4:

Odpowiedź:
Pytanie nr 5:

Odpowiedź:

Pytanie nr 6:
Odpowiedź:

Pytanie nr 7:

Odpowiedź:

Pytanie nr 8:
Odpowiedź:

uznaje za zachowany „z odpowiednim wyprzedzeniem”, gdyż obecny
zapis jest nieprecyzyjny?
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów z dwudniowym
wyprzedzeniem.
W przedmiarach zarówno dla boiska w Twardawie jak i Mochowie brak
pozycji dla warstwy podsypkowej pod nawierzchnię ze sztucznej trawy.
Proszę o uzupełnienie przedmiarów dla obu zadań.
Konstrukcję pod nawierzchnię należy skalkulować zgodnie z pkt. 5.4.
przekroje konstrukcyjne opisu technicznego
Pole powierzchni boiska w Twardawie wynosi 1150,00 m2, natomiast w
przedmiarach podano ilość 1100,00 m2. Wnoszę o zmianę przedmiarów
robót dla pozycji dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej, jak i dla
wszystkich warstw konstrukcyjnych i robót ziemnych.
Powierzchnię boiska należy przyjąć zgodnie z wymianami rysunku Z 01.
Dla boiska w Twardawie, proszę o informację, gdzie ma być ustawione 20
m piłkochwytów, których nie uwidoczniono na rysunku. Z rysunku
wynika ilość piłkochwytów L=44 + 2 x 16 = 76mb. A Zamawiający żąda
96 mb. W związku z tym, iż w zależności od rozpiętości piłkochwytów,
ich konstrukcja może się różnić, konieczne jest do wyceny nie tylko ilość
mb, ale również usytuowanie.
Piłkochwyt ustawiony wzdłuż ogrodzenia od DK 40 wydłużony będzie z
44 mb do 64 mb. W załączeniu aktualny rysunek.
Czy Zamawiający w dalszym ciągu posiada jedynie środki wystarczające
ledwie na samą nawierzchnię z trawy syntetycznej, i w przypadku ofert
przewyższających tą kwotę zamierza ponownie unieważnić postępowanie?
Zamawiający jest w stanie przeznaczyć większe środki finansowe na
wykonanie zadania w ramach możliwości budżetu Gminy Głogówek.
Proszę o informację w sprawie wyceny warstwy wyrównującej gr 3cm z
miału kamiennego pod murawę. W dokumentacji technicznej jest taka
warstwa natomiast w przedmiarze nie ujęto pozycji obejmującej warstwę
gr 3 cm z miału kamiennego o frakcji 0,075-0,4 mm
Konstrukcję pod nawierzchnię należy skalkulować zgodnie z pkt. 5.4.
przekroje konstrukcyjne opisu technicznego
Prosimy o potwierdzenie czy geowłóknina o gramaturze 200g/m2
jest zaprojektowana do owinięcia tylko rur drenarskich czy również do
wzmocnienia podbudowy.
Projektowana geowłóknina stanowi osnowę rur drenarskich.
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