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ZP.271.57.2018     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach 
zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania: 
 
Pytania 1  
Prosimy o opis w jakim stanie są piłkochwyty do demontażu i ponownego montażu. Proszę o 
zamieszczenie zdjęć oraz opisu tych piłkochwytów (jak montowane; jaka wysokość, jaka długość, 
siatka, czy są to piłkochwyty demontowane osadzone w tulejach?, ile mb) 
Odpowiedź 1   
Przewiduje się wymianę piłkochwytów na nowe wysokości 6m z rury. Długość piłkochwytów 2x38 m. 
Piłkochwyty wykonane z rur stalowych fi 76,1x3,6mm ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor 
zielony. Siatka bezwęzłowa PP gr. 5mm oczka 10x10cm wg załączonego rysunku 
 
Pytania 2  
Prosimy o potwierdzenie, ze nie należy wykonywać żadnych prac naprawiających piłkochwyty.  
Odpowiedź 2   
Zakłada się wymianę starych pikochwytów na nowe wg odp. Na pkt 1  i rysunku 
 
Pytania 3 
Proszę o informację czy boisko należy ograniczyć obrzeżami? Jeśli tak proszę o rysunki 
uzupełniające. 
Odpowiedź 3   
Nie przewiduje się na obecnym etapie ograniczenia boiska obrzeżami, zakłada się demontaż  i 
powtórny montaż obrzeży ograniczających bieżnie 
 
Pytania 4  
Prosimy o zamieszczenie rysunków uszczegóławiających montaż piłkochwytów (wymiary 
fundamentów, ilość fundamentów, wysokość piłkochwytów). W dokumentacji brak takich informacji. 
Odpowiedź 4   
Załączono rysunek 
 
Pytania 5 
W STWiOR Zamawiający pisze, iż szczegółowe ilości sprzętu i urządzeń, wyposażenia boisk – projekt 
budowlany, przedmiar. Z uwagi na fakt, że przedmiar jest elementem pomocniczym proszę o 
wykreślenie wszelkich zapisów powołujących się na przedmiary. 
Odpowiedź 5   
Przedmiar stanowi element pomocniczy do przygotowania ofert 
 
Pytania 6  
Z uwagi na zapis w opisie technicznym: „Zakłada się makro niwelacje terenu dla budowy płyty boiska” 
prosimy o szczegółowe informacje dotyczące tych prac. Prosimy o zamieszczenie mapy z 
naniesionymi rzędnymi terenu inwestycji oraz mapę z naniesionymi rzędnymi wymaganymi. W 
dokumentacji nie ma informacji dotyczącej rzędnych wymaganych. Prosimy również o zamieszczenie 
obliczeń dotyczących mas ziemnych. 
 Odpowiedź 6   
Załączono rysunek projektowanych rzędnych 
Masy ziemne niezbędne do wyprofilowania boiska 1/2*35*110*0,175*2=673,75m
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Pytania 7 
Czy w związku z faktem, iż teren jest objęty ochroną Konserwatorską Wykonawca powinien 
uwzględnić dodatkowe koszty na np. opinię konserwatorska? 
Odpowiedź 7   
Koszty zwiazane z ochrona konserwatorską po stronie Zamawiającego 
 
Pytania 8 
Prosimy o zamieszczenie opinii geotechnicznej, na jaką powołuje się Urząd w opisie zamówienia. 
Odpowiedź 8   
Załączono opinie 
 
Pytania 9  
Prosimy o potwierdzenie, że warstwa pospółki/piasku ma mieć średnio grubość po zagęszczenie 
20cm  
Odpowiedź 9  
Zakładana warstwa pospółki - 20cm 
  
Pytania 10  
Prosimy o informację, czy zbiornik ZR ma być w wersji przejezdnej, czy nieprzejezdnej ? 
Odpowiedź 10   
Zbiornik w wersji przejazdowej 
 
Pytania 11 
Projektowany ZR 52 m3 w załączonej karcie katalogowej ma wymiar H=3600 mm, na rzucie i 
przekroju po trasie podano zagłębienie rury kanalizacyjnej połączonej ze zbiornikiem. Prosimy o 
podanie całkowitej wysokości zbiornika z kominami do rzędnej terenu-włazu. Prosimy o podanie 
średnicy otworów włazowych.  
Odpowiedź 11   

Całkowita wysokość zbiornika z kominkami 4,90m , Kominki 2 szt Ř600mm 

 
Pytania 12 
Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego stacji podwyższenia ciśnienia z podaniem 
wykazu urządzeń, armatury i orurowania z podaniem ich parametrów i standardu wykonania. Czy 
wymiar studni szczelnej fi 2500 dotyczy średnicy wewnętrznej ?   
Odpowiedź 12   
Załączono rysunek Wymiar studni średnica wewnętrzna fi 2500 
 
Pytania 13 
Prosimy o potwierdzenie, że na rysunku 3 przedstawiono zbieracz miedzy studniami SD1-SD3, a nie  
SD1-SD4 . 
Odpowiedź 13   
Załączono rysunek 
 
Pytania 14  
Prosimy o podanie klasy włazów żeliwnych studni . W opisie podano tylko informację, że ZR ma mieć 
włazy ciężkie. 
Odpowiedź 14   
Włazy klasy D400 
 
Pytania 15  
Prosimy o zamieszczenie przekroju drenażu z podaniem wymiarów rowka oraz z podaniem frakcji i 
grubości warstw zasypowych. W dokumentacji brak. Czy rura drenarska ma być w oplocie ? Czy 
wymiar drenażu fi 80 to rura drenarska 92/80, a w przypadku zbieracza wymiar fi 125 to rura 
drenarska 125/113 ?  
Odpowiedź 15   
Załączono rysunek. Rura bez oplotu włóknina wg rysunku fi 80 to rura drenarska 92/80, a  fi 125 to 
rura drenarska 126/113. 
 
Pytania 16 
Zgodnie z opisem do projektu zasilanie zbiornika w wodę bieżącą ma być realizowane z istniejącej 
studni głębinowej. Prosimy o potwierdzenie, że studnia wodomierzowa ze studnią głębinową  SW wraz 
z pompą nie wymaga żadnych zabiegów remontowych i konserwacyjnych na etapie obecnego 
postępowania. Prosimy o podanie średnicy i rodzaju rury wodociągowej oraz jej zagłębienie na 



odcinku SW1-ZR. Prosimy o zamieszczenie zdjęcia istniejącej studni SW1 lub podanie schematu 
połączenia SW1 i ZR z wykazem armatury. W dokumentacji graficznej brak informacji.    
Odpowiedź 16  
Na etapie obecnego postępowania nie przewiduje się prac remontowych przy studni SW W  z 
istniejącej studni głębinowej SW Ř160mm należy zamontować  pompą zatapialną o mocy ok.1,5kW, 
zasilana kablem YKYżo 3x1,5mm
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. Rura wodociągowa Ř63mm PE zagłębienie 1,2m poniżej poziomu 

terenu. 
 
Pytania 17   
W opisie technicznym mowa jest o pompie zatapialnej w zbiorniku ZR. W dokumentacji brak schematu 
technologicznego instalacji nawadniania i nie wiadomo czemu ma służyć ta pompa, skoro zasilanie 
instalacji zraszania ma być realizowane przez pompę  w stacji PP, natomiast dodatkowe źródło wody 
zapewnia istniejąca studnia głębinowa z własną pompą podającą wodę do ZR. Prosimy o wyjaśnienie 
i zamieszczenie schematu technologicznego węzła SW-ZR-ZR-PP. Może zasilenie instalacji zraszania 
przewidziane jest z pompy zatapialnej w ZR-takie rozwiązanie jest tańsze i mniej zawodne i 
powszechnie stosowane, w takim razie czemu ma służyć pompownia PP ?   
Odpowiedź 17   
W zbiorniku ZR przewiduje się montaż pompy zatapialnej do podlewania zieleni. Załączono schemat 
zasilania nawodnienia. 
 
Pytania 18 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę systemu zraszania Rainbird na profesjonalny system 
zraszania firmy Perrot posiadający certyfikację do stosowania na profesjonalnych boiskach piłkarskich 
? Zraszacze firmy Perrot zamontowano miedzy innymi na Stadionie Śląskim. Zamiast 20 zraszaczy 
Eagle, wystarczy zastosować 10 zraszaczy sektorowych i 2 pełno obrotowe (tak jest na Stadionie 
Śląskim). Każdy ze zraszaczy jest jednostką niezależną z wbudowanym zaworem 
elektromagnetycznym, mniejsza ilość zraszaczy to mniejsza awaryjność i prawdopodobieństwo urazu 
lub kontuzji zawodnika, zraszacze posiadają gumowe donice z trawą naturalną wewnątrz . W 
przypadku awarii lub uszkodzenia  zraszacza przez kosiarkę, w przypadku zraszaczy Perrot można 
wymienić praktycznie każdy najmniejszy element. W przypadku zraszaczy Eagle trzeba wymienić cały 
zraszacz. Koszt zainstalowania systemu Perrot będzie niższy niż proponowane w dokumentacji  
rozwiązanie. Ponadto koszty eksploatacyjnie będą zauważalnie niższe. 
Odpowiedź 18   
Tak zamawiający dopuszcza zmianę systemu nawodnienia boiska na równoważny lub lepszy  
 
Pytania 19  
Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów branży elektrycznej z podaniem długości kabli 
zasilających przepompownię oraz podanie długości kabli sterowniczych. W dokumentacji brak wykazu 
materiałowego. 
Odpowiedź 19   
Kabel YKYżo 3x4mm

2
 -34,8m 

Kabel YKYżo 5x6mm
2
 – 141,2m 

Kabel YKY 3x1,5mm
2
- ok. 1500m 

 
Pytania 20 
Prosimy o zamieszczenie przekroju boiska z nową nawierzchnią z uwzględnieniem obrzeża. W 
dokumentacji brak. 
Odpowiedź 20   
Na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania bieżni, istniejące obrzeża należy zdemontować i 
powtórnie wbudować 
 
Pytania 21  
Prosimy o podanie rodzaju i grubości warstw nawierzchni z  mączki dla istniejące 
Odpowiedź 21   
Istniejąca nawierzchnia bieżni- mączka ceglana bez domieszki glinki  fr. 0-6mm gr. 15cm 


