
Kąty Wrocławskie, dnia 2015-04-29 

 

ZP.271.17.2015     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa boiska i terenu rekreacyjnego  
przy placu zabaw w Zachowicach 

 
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 odpowiedź na złożone pytanie. 

 
Pyt.1 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ pkt. V p. pkt.3 stwierdza, ze roboty 
określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa 
budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót, dotyczącą Szczegółowej Specyfikacji Technicznej NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
/SST - 06 l, w Wymaganiach ogólnych dotyczących materiałów pkt. 2.1, wymagane jest spełnienie 
posiadania n/wym. dokumentów: 

1. Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,  
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta  
na tą nawierzchnię. 

Posiadanie powyższych dokumentów potwierdzających jakość i dających gwarancję na wykonaną 
nawierzchnię, wyklucza udział w przetargu niesolidne firmy, bazujące często na wykonawstwie robót  
z materiałów, które nie nadają się do użycia, bądź dawno utraciły termin ważności. 
Czy Zamawiający - mając powyższe na uwadze - będzie żądał załączenia przedmiotowych 
dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowych do oferty przetargowej? 
Odp. 1 Zamawiający wymaga dołączania do oferty przetargowej dokumentów wymaganych  
w SIWZ pkt 5 ppkt. 3 oraz STWiOR SST-06 pkt. 2.1 

 
Pyt. 2 Prosimy o podanie obwodu pni i odmian drzew projektowanych do nasadzeń oraz wielkości 
doniczki bądź wysokości projektowanych krzewów. 
Odp. 2 Do wyceny oferty należy przyjąć drzewa o podanych wysokościach sadzonek  
i wielkościach doniczek: 
 d1:  Buk zwyczajny Fagus salvatica, szt. 1,  wysokość sadzonki (bez korzeni)  
                    100 - 150cm, doniczka C3 
             d2:  Klon zwyczajny Acer platanoides, szt. 3, wysokość sadzonki (bez korzeni)  
                    200-300cm, doniczka C10 
 d3:  Lipa szerokolistna Tilia platyphelios, szt. 3, wysokość sadzonki (bez korzeni)  
                    150-200cm, doniczka C12 
 d4:  Brzoza brodawkowata Betula pendula, szt. 12, wysokość sadzonki (bez korzeni)                         
                    100-150cm, doniczka C4 
 d5:  Świerk pospolity Picea abies, szt. 1, wysokość sadzonki (bez korzeni) 40 - 80 cm,    
                    doniczka C2 
 d6:  Modrzew europejski Larix decidua, szt. 2, wysokość sadzonki (bez korzeni)  
                    80-100cm, doniczka C2 
 d8:  Irga Dammera Cotoneaster, szt. 9, wysokość sadzonki (bez korzeni) 5 - 10cm,   
                    szerokość sadzonki 20 - 60cm doniczka C5 
 
 


