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Biała Podlaska, dn. 23.05.2016  r. 

 
Nr sprawy:………………. 

 

 

Wyjaśnienie 

 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie boiska wielofunkcyjnego  

(dwa boiska w poprzek do koszykówki, kort tenisowy, boisko do siatkówki, boisko do 

badmintona, boisk do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej.  
 

 
 

 Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający udziela wyjaśnienia  na pytania 

zadane w dniu 20.05. 2016 r. 

Treść niniejszego wyjaśnienia zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy pobrali 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz 

jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

 
 

Pytania: 

 

1. Czy wynagrodzenie określone w § 9 pkt. 1 umowy jako kosztorysowe, jest równoznaczne 

z rozliczeniem kosztorysem powykonawczym? 

2. Istnieje rozbieżność pomiędzy opisem zakresu rzeczowego robót w SIWZ, a przedmiarem 

robót: 

a) w siwz jest rozbiórka nawierzchni z mączki ceglanej gr.8cm, natomiast w przedmiarze 

   robót poz. 3 przyjęto grubość 15 cm ( do wywozu), 

b) specyfikacja określa podbudowę z tłucznia lub betonową bez podania grubości,  

  w przedmiarze uwzględniono podbudowę z kruszywa gr. 16 cm. Uważamy, że  

  wystarczy 10 cm, 

c) istnieje również  rozbieżność co do rodzaju nawierzchni: 

 wg specyfikacji – granulat EPDM gr. 8 mm oraz warstwa dolna granulat SBR gr. 8 

   mm o granulacji 1-3 mm wymaga podbudowy, której nie określono w przedmiarze, 

 wg przedmiaru – nawierzchna poliuretan Conipur SP 13 mm na ET o gr. 20 mm, 

  która spełnia wszystkie wymagania dla nawierzchni sportowej, 

d) czy obrzeża betonowe (obramowania) należy wykonać w całości jako nowe? 

e) w przedmiarze występuje tulejka do siatkówki, natomiast w specyfikacji brak. 

Odpowiedzi: 

 

Ad.1 Wynagrodzenie kosztorysowe będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym. 

Ad.2 a) w przedmiarze podany jest KNNR powinna być analiza własna. 

     Jeśli chodzi o podbudowę  to powinno być roboty rozbiórkowe (zdjęcie mączki 

  ceglanej grubości  ok. 8 cm na powierzchni 1036 m2). Zdjęcie warstwy z mączki 

 ceglanej należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić warstw istniejącej 

  podbudowy,   

 b)  podbudowa ma być dostosowana do proponowanego systemu nawierzchni w 

 sposób gwarantujący wieloletnie użytkowanie. 
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 c)  w przedmiarze powinno być  jak w siwz- opis przedmiotu zamówienia rozdz. II 

      pkt.2. 

 d) obrzeża betonowe należy wykonać jak w przedmiarze ( należy dokonać oględzin 

     istniejącego boiska), 

 e) przyjąć jak w przedmiarze. 

 

 


