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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ  
ZMIANA TREŚCI  SIWZ  

 
Na zadanie pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 05.05.2010 r.  
pod numerem: 123548 oraz na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl w dniu 

05.05.2010 r.  
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami, 
odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśniam: 
 

1. Pytanie 1: W SIWZ Zamawiający wskazał parametry trawy syntetycznej 
niezgodne z wytycznymi Programu Moje Boisko Orlik 2012, który dokładnie 
wymienia parametry jakich moŜe Ŝądać Zamawiający. RównieŜ w opisie 
zagospodarowania działki opis trawy jest zbyt szczegółowy. Proszę o 
zmodyfikowanie opisu oraz SIWZ i dostosowanie go do wymogów 
Ministerstwa Sportu i Turystyki dla danego postępowania, tj. „wysokość 
włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z 
badaniami specjalistycznego laboratorium np. Labosport); typ włókna: monofil; 
skład chemiczny włókna: polietylen; cięŜar włókna – min. 11 000 Dtex; gęstość 
trawy – min. 97 000 włókien/m2.    

 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w dziale 2 Opis przedmiotu 
zamówienia, w ten sposób, Ŝe w pkt. 2.1 Budowa boiska do piłki noŜnej -  
wykreśla się treść o brzmieniu :”CięŜar włókna: min. 16 000 Dtex; gęstość 
trawy: min. 189 068 włókien/m2” i zstępuje treścią: „CięŜar włókna: min. 
11 000 Dtex; gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m2”. 
W przypadku wystąpienia rozbieŜności między treścią działu 2 SIWZ a 
zapisami w dokumentacji projektowej, wiąŜące dla Wykonawców będę zapisy 
w SIWZ.  
 

2. Pytanie2: W opisie zagospodarowania działki Zamawiający zaŜądał 
przedstawienia certyfikatu IAAF na nawierzchnię poliuretanową. Czy 
Zamawiający odstąpi od tego wymogu, tym bardziej, Ŝe minimalny SIWZ nie 
wymaga załączenia tego dokumentu.  

 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia certyfikatu 
IAAF na nawierzchnię poliuretanową. Obowiązujące są wymogi postawione 
przez Zamawiającego, o których mowa w dziale 11 SIWZ, pkt. 4A.      

 
3. Pytanie 3: Czy dla Wykonawcy przy wycenie wiąŜący będzie przedmiar czy 

projekt wykonawczy/ opis do projektu?  



 
Odpowiedź: Wycenę przedmiotu zamówieniu  wykonawcy winni dokonać w 
oparciu o dokumentację projektową. W związku z niejednolitymi zapisami w 17 
SIWZ a projektem umowy, dokonuje się zmiany treści pkt. 2 działu 17 
SIWZ- Opis sposobu obliczenia ceny, w ten sposób, Ŝe wykreśla się treść pkt. 
2 w całości i nadaje nowe brzmienie: „Cena ofertowa winna obejmować 
wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie będzie podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego.” Ponadto, w dziale 17 SIWZ dodaje się pkt. 2a o brzmieniu: 
„Cenę ofertową, jako wiąŜącą, wyliczoną zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 
wykonawca winien podać na załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór oferty”. 
 

4. Pytanie 4: Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiąŜący będzie 
przedmiar dołączony do przetargu, czy projekt wykonawczy/opis do projektu? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne 

postanowienia umowy, Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, 
bezpośrednio po podpisaniu umowy sporządzi (wg. wzoru Zamawiającego) 
tabelę elementów, na podstawie której będą rozliczane i odbierane elementy 
robót. Cena robót wynikająca z tabeli elementów będzie zgodna z ceną 
ofertową podaną przez wykonawcę we wzorze oferty (zał. nr 7 do SIWZ). 
Dokumentacja projektowa (patrz odpowiedź na pytanie nr 3), będzie podstawą 
do odbiorów częściowych.  
     

5. Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe ilości składowe z załączonych 
przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy 
wykonaniu w/w inwestycji? 

 
Odpowiedź: Prace przewidziane do wykonania są ujęte nie w przedmiarach 
robót, które naleŜy traktować jako dokumenty pomocnicze, a w dokumentacji 
projektowej.  

       
6. Pytanie 6: Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej i/lub 

przekrojów geotechnicznych, które umieści na stronie internetowej? Zwracamy 
uwagę iŜ brak takich danych uniemoŜliwia odpowiednie przewidzenie ilości 
prac oraz ich wycenę. 

 
Odpowiedź:  Zamawiający załącza badania geotechniczne podłoŜa na stronie 
internetowej.   

 
7. Pytanie 7: Czy w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, lub 

uniemoŜliwiających uzyskanie poŜądanych parametrów, Zamawiający 
uwzględnia moŜliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie 
oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.  

 



Odpowiedź: Na terenie objętym planowaną inwestycją, zgodnie z badaniami 
geotechnicznymi  występują grunty nośne w formie zagęszczonych pospółek , 
pospółek gliniastych, piasków pylastych i piasków gliniastych. Grunty 
zawierają niewielkie otoczaki. W opisanym wyŜej przypadku będą miały 
zastosowanie przepisy art. 632 kc. 
  

8. Pytanie 8: Prosimy o określenie rodzaju technologii wykonania zaplecza 
szatniowo-sanitarnego (drewniana, stalowa lub stalowa z obiciem 
panelowym). 

 
Odpowiedź: Zaplecze szatniowo-sanitarne naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR oraz SSTWiOR. 

 
9. Pytanie 9: Prosimy o skorygowanie przedmiaru o wielokrotności pozycji 6’, 8, 

10, 18, 19’, 21, 22’, 39’, 41. Czy podbudowy mają zostać wykonane zgodnie z 
projektem? 

 
Odpowiedź: Wykonawca winien w cenie ofertowej ująć pełny zakres robót 
przewidzianych do wykonania wg. dokumentacji projektowej. Korygowanie 
przedmiarów robót w tej sytuacji jest bezcelowe.  
  

10. Pytanie 10: Prosimy o wprowadzenie pozycji uwzględniającej warstwę piasku 
pod nawierzchnie utwardzone. 

 
Odpowiedź: Patrz odp. na pytanie nr 9.  

 
          Ponadto dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, Ŝe :  
    

1. W rozdziale 7 SIWZ, w pkt. 2a dodaje się akapit o brzmieniu: „informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek”. 

2. W rozdziale 7 SIWZ, w pkt. 2 b, z akapitu drugiego wykreśla się wyrazy: ”albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w 
rozdziale 10 pkt.1 ppkt. 1”. 

3. W rozdziale 10 SIWZ, pkt. wykreśla się treść ppkt. 3 i nadaje nowe brzmienie: 
„Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niŜ 600 tys. zł. lub polegać na zasobach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków”.  

4. W rozdziale 11 SIWZ, wykreśla się treść pkt. 3 i zastępuje nowym 
brzmieniem: „informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
rozliczeniowej, w której wykonawca posiada rachunek bankowy, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert”.     

5. W rozdziale 15 SIWZ pkt.1 treść zwartą w ramce o brzmieniu: „Nie otwierać 
przed terminem otwarcia ofert 2010-05-26 godz. 10:15” wykreśla się i 
zastępuje nowym brzmieniem: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 
2010-06-02 godz. 10:15” 



6. W rozdziale 16 SIWZ, w pkt.1 dokonuje się zmiany terminu składania ofert, w 
ten sposób, Ŝe treść :”(….) w terminie do dnia 26 maja 2010 roku, godz. 
10:00” zastępuje się treścią o brzmieniu:”(….) w terminie do dnia 02 
czerwca 2010 roku, do godz. 10:00”. 

7. W rozdziale 16 SIWZ, w pkt.3 dokonuje się zmiany terminu otwarcia ofert, w 
ten sposób, Ŝe treść :”Otwarcie ofert nastąpi (….) w dniu 26 maja 2010 roku, 
godz. 10:15” zastępuje się treścią o brzmieniu: ”Otwarcie ofert nastąpi (….) 
w dniu 02 czerwca 2010 roku, o godz. 10:15”. 

8.  W rozdziale 21 SIWZ, w treść o brzmieniu :”Istotne postanowienia umowy 
zawarte zostały w załączniku nr 9 do SIWZ” wykreśla się i nadaje nowe 
brzmienie: ”Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku 
nr 8 do SIWZ”    

9. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (….) anuluje się i zastępuje załącznikiem nr 6a i 
6b – w załączeniu.  

 
          
 
                  Podpisał: 
 
        /-/ mgr Piotr Solloch 
 
         Burmistrz 


