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Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), Gmina Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść 

zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami: 

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót (poz. 3.6 oraz 3.7) a 

projektem budowlanym. W przedmiarze wskazano wykonanie nawierzchni z granulatu SBR w 

ilości 55,44 m, natomiast rysunek rzutni oraz przekroje dołączone do postępowania wskazują 

na wykonanie nawierzchni z granulatu SBR o średnicy 213,5 cm, co daje powierzchnię rzutni 

3,58. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje ułożenie nawierzchni także w innym 

miejscu, jeśli tak proszę o jego wskazanie. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość nawierzchni dla tej pozycji powinna wynosić 

3,58 m2. W załączeniu poprawiony Przedmiar robót. 

 

2. W dokumentacji projektowej do w/w zadania zaprojektowano warstwę konstrukcyjną w 

postaci asfaltu o łącznej grubości 8 cm. W związku iż maszyny do układania asfaltu są mało 

precyzyjne i zaprojektowany spadek 0,5% może powodować że na wykonanej warstwie asfaltu 

będzie zalegać woda. Na drogach asfaltowych nie ma z tym problemu bo spadki są na 

poziomie 2-3 %, na boiskach norma nie dopuszcza takich spadków. Prosimy o zmianę lub 

dopuszczenie podbudowy betonowej o gr. 12 cm, pozwoli to na precyzyjne ułożenie 

nawierzchni i obniży koszty inwestycji. Pozostałe warstwy mogą pozostać bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy w zakresie bieżni. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy asfaltowej gr. 8 cm na betonową gr. 10-

12 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy w zakresie bieżni. 

4. Po oględzinach na miejscu i zniwelowaniu terenu stwierdzam ,iż przedmiar nie uwzględnia 

robót ziemnych wewnątrz bieżni okrężnej i poza nią , nie uwzględnia również robót ziemnych 

z wywozem urobku z rozbiegu i skoczni w dal.  Z uwagi na dużą różnicę terenu są to znaczne 

ilości proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy Przedmiar robót z ujętymi robotami ziemnymi. 
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5. Na terenie budowanego obiektu występuje ogrodzenie z betonowym fundamentem które 

koliduje z budową bieżni. Przedmiar nie uwzględnia rozbiórki starego ogrodzenia proszę 

o sprecyzowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy Przedmiar robót z ujętymi robotami rozbiórkowymi. 

6. W związku z tym, że projekt podaje zakres większy niż przedmiar robót (np. boisko), proszę 
o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z załączonym przedmiarem robót 

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach i odpowiedziach. 

 
7. Projekt podaje: 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Certyfikat IAAF 
Aprobata lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
Karta techniczna systemu 
Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
Autoryzacja producenta systemu 
Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 
Informujemy, że nie wykonuje się od 2017 r. aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko 
badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub 
rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał aprobat i rekomendacji technicznych ITB. W 

to miejsce Zamawiający wymagał będzie dokumentów potwierdzających zgodność z normą 

PN-EN 14877:2014-02. 

8. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 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: 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 

 
9. 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: Uzbrojenie terenu udostępnione jest w udostępnionych opracowaniach. 
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10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek oporowych z gotowych elementów 

prefabrykowanych w miejsce wykonania ścian oporowych z zastosowaniem pompy do 

betonu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek oporowych z gotowych elementów 

prefabrykowanych w miejsce wykonania ścian oporowych z zastosowaniem pompy do betonu 

pod warunkiem zastosowania parametrów ścian oporowych projektowanych. 

 
(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 

 


