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DI.271.1.4.2020
Odpowiedź na zapytania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa wraz z remontem boisk do koszykówki i
siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej w
szkołach podstawowych Gminy Wizna”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie:
1. Proszę o sprecyzowanie jaką ilość nawierzchni utwardzonej należy wykonać w
miejscowości Rutki. Według SIWZ oraz projektu tj. zagospodarowanie terenu rys. nr 1 należy
wykonać 384,1 m2 nawierzchni utwardzonej kostką polbruk gr. 8 cm, natomiast wg
przedmiaru pozycja 23 należy wykonać 1,367 m2 nawierzchni utwardzonej.
Odpowiedź:
1. Zakres robot 384,1 m2 w pozycji nr 23 przedmiaru powinno być 384,1 m2.
Pytanie:
2. Czy na boisku w Rutkach, Wiźnie i w Starym Bożejewie należy dostarczyć i zamontować
nowy sprzęt typu stojak do koszykówki kompletny z tablica, obręczą z siatka? Oraz nowy
zestaw do gry w siatkówkę?.
Odpowiedź:
2. Tak, zamówienie obejmuje również dostawę sprzętu montowanego do podłoża przed
wykonaniem warstw nawierzchni tj.
a)kompletne zestawy słupków do piłki siatkowej wraz z tulejami, dekielkami i osłonami
słupków wykonanych z aluminium – regulowana wysokość 100-250cm,
b) kompletne zestawy zewnętrzne do koszykówki
dwusłupowe, montowane w tulejach,

z tablicą epoksydową 105x180 cm,

c) komplet profesjonalnych, aluminiowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x
2,44m - profesjonalne z ze słupkami i odciągami, tulejami, deklami, ramkami dolnymi oraz
siatkami na bramki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości( grubość sznurka: 4 mm)
Pytanie:
3. Proszę podać wymiar tablicy do koszykówki 180 x 105 cm czy 120 x 90 cm?
Odpowiedź:
3. Wymiary tablicy do koszykówki 180 x 105 cm.

Pytanie:
4. Słupki do siatkówki stalowe czy aluminiowe?
Odpowiedź:
4. Słupki do siatkówki aluminiowe
Pytanie:
5. Na boisku do piłki nożnej w Wizne należy dostarczyć i zamontować nowe bramki do piłki
nożnej ? proszę podać wymiar 5 x 2 m czy 7,32 x 2,44 m?
Odpowiedź:
5. Nowe bramki w wymiarach 7,32 x 2,44 m.
Pytanie:
6. Proszę o potwierdzenie, że na wszystkich boiskach poliuretanowych kolor nawierzchni ma
być czerwony (ceglasty)?
Odpowiedź:
6. Tak, kolor nawierzchni ma być czerwony (ceglasty)?
Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
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