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Wizna, dn. 29.12.2020 r.
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. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i
ograniczeniami w życiu publicznym i zawodowym, wnosimy o wprowadzenie procedowania
przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę
tak jak to będzie obowiązywało od 01.01.2021.
Odpowiedź:
1. Obowiązek prowadzenia postpowań o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą
elektronicznej platformy będzie obowiązywało od 1.01.2021 r. – obecnie dla niniejszego
postepowania nie jest obligatoryjne.
Pytanie:
2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta
przekroczy budżet zamawiającego.
Odpowiedź:
2. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania
wynosi: 1.344.020,00 zł brutto.
Pytanie:
3. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości
zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie
kolejnego pkt o treści:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- siły wyższej,
- klęsk żywiołowych,
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie
z technologią.
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania
robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z
powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie
Odpowiedź:
3. Uwzględniono sugestię – zmieniono SIWZ zapisy zostały zawarte w projekcie umowy w §12.
Pytanie:
4. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej 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:
4. 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.
Pytanie:
5. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym na całej
powierzchni boiska.
Odpowiedź:
5. Nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni boiska.
Pytanie:
6. Umowa w §9 ust. 1. a) i b) opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem „opóźnienia”.
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie/a” na „zwłoki” tak jak to
jest już w znowelizowanej ustawie pzp obowiązującej od 01.01.2021. Zmiana ta spowoduje
czytelną i uczciwą ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów?
Odpowiedź:
6. Zapisy z określeniem „opóźnienie/a” zostały w projekcie umowy zastąpione określeniem
„zwłoki”.
Pytanie:
7. 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:
7. Pod boiskiem do siatkówki w Wiźnie istnieje kanalizacja deszczowa (nieczynna) o średnicy 250
mm; na skraju działki w Starym Bożejewie położona jest sieć teletechniczna i linia
energetyczna niskiego napięcia; w Rutkach nie występują kolizje. – dane z map EWIDU.
Pytanie:
8. Wnosimy o dopuszczenie zastosowania warstwy mineralno-syntetycznej typu ET o gr. ok. 30
mm zamiast warstwy mineralno-bitumicznej dla stref powiększenia boisk i wyrównania.
Informujemy, że warstwa typu ET to systemowa warstwa podkładowa dla nawierzchni pu.
Składa się z mieszaniny żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu.
Warstwa typu ET nie wymaga sezonowania przed instalacją nawierzchni pu a warstwa
mineralno-bitumiczna wymaga sezonowania przez okres minimum 30 dni.
Odpowiedź:
8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy mineralno-syntetycznej typu ET o gr. ok.
30 mm zamiast warstwy mineralno-bitumicznej dla stref powiększenia boisk i wyrównania.
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