Znak sprawy: ZP-1/15

Barczewo, dnia 2015-06-17

Wykonawcy,
uczestnicy postępowania
Dotyczy: Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę boiska w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.
W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuję
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
Proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych geowłókniny filtrującej.
Odpowiedź na pyt. 1:
Siła przy przebiciu [kN], (metoda CBR): 1,9
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 10,0
Wydłużenie względne [%]: 55,0
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [m/s]: 0,12
Masa powierzchniowa [g/m2]: ok. 190
Szerokość rulonu [m]: ok. 5
Geowłóknina powinna być wbudowywana w konstrukcje ziemne zgodnie z obowiązującymi
zasadami, na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 do 70 cm, przedłużenie pasa – 100 cm. Przy
użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji, materiał należy
przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie.
Pytanie 2
Proszę o jednoznaczne podanie warstw podbudowy: materiał (rodzaj kruszywa) i jego grubość –
istnieją rozbieżności pomiędzy rysunkiem, a przedmiarem i opisem.
Pytanie 3
Proszę o podanie rodzaju kruszyw na warstwę konstrukcyjną dolną fr. 31,5 mm-63 mm, warstwę
konstrukcyjną górną fr. 8-16 mm, oraz na warstwę wyrównawczą fr. 0,075-4,0 mm, czy mają to być
mieszanki kruszywa łamanego czy też żwir lub inne kruszywo? Jeśli mieszanki kruszywa łamanego to
proszę o podanie wymaganej procentowej zawartości ziaren przekruszonych.
Odpowiedź na pyt. 2 i 3:
Należy ściśle trzymać się przedmiaru i załączonej specyfikacji i tam znajdują się wszelkie niezbędne
opisy pozwalające przygotować ofertę. Rysunek należy traktować jako poglądowy i przykładowy.
a. warstwa odsączająca z piasku; gr. 10 cm,
b. warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm gr. 20 cm,
c. warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4 -31,5 mm, gr. 8 cm,
d. elementy podbudowy wymienione w punktach b oraz c należy wykonać z kruszywa ze skał o dużej
wytrzymałości, nie lasującego się.
Pytanie 4
Proszę o podanie parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy - istnieją rozbieżności pomiędzy
rysunkiem, a przedmiarem i opisem.
Odpowiedź na pyt. 4:
Parametry nawierzchni zostały podane w przedmiarze.

Pytanie 5
Proszę o podanie długości drenażu, jego średnicy oraz wymiarów przekroju zasypu drenażu wraz z
zaznaczeniem grubości warstw zasypu – wg przedmiaru ma to być piasek kwarcowy i keramzyt,
jednak bez powyższych danych nie jesteśmy w stanie oszacować rzetelnej ceny wykonania robót.
Odpowiedź na pyt. 5:
Drenaż powierzchniowy boiska wykonany z rur karbowanych z PCV średnicy min. 150 mm,
ułożonych w obsypce w dodatkowej osłonie z włókniny igłowanej. Rów drenarski należy wyłożyć
geowłókniną i zasypać piaskiem na grubość 30 cm, a resztę rowu zasypać keramzytem.
Wszelkie dane dotyczące ilości wykonania drenażu zawarte są w przedmiarze.
Pytanie 6
Czy zamiast malowania linii farbą chlorokauczukową można wkleić linie koloru białego ze sztucznej
trawy?
Odpowiedź na pyt. 6:
Zamawiający nie widzi przeciwwskazań co do zastosowania wklejonych pasów w kolorze białym,
pod warunkiem zastosowania w tych miejscach obsybki kauczukowej w kolorze białym.
Pytanie 7
Czy montaż obrzeży oraz wykonanie ławy betonowej wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę
o podanie ilości oraz parametrów materiałów.
Odpowiedź na pyt. 7:
Obrzeża i ławy nie wchodzą w skład zamówienia (przedmiar).
Pytanie 8
Czy w skład zabezpieczenia z Concertiny wchodzą również wysięgniki stalowe (bagnet/odkosy)? Jeśli
tak proszę o podanie ilości słupków ogrodzenia na długości, którego ma zostać zamontowane
zabezpieczenie. Proszę również o podanie prametrów Concertiny np. średnicy.
Odpowiedź na pyt. 8:
Concertinę należy montować do istniejących wysięgników.
Pytanie 9
Proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Odpowiedź na pyt. 9:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej
integralną część.
Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22 czerwca do godz.
10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2015 r. o godz. 10:15 w Zakładzie Poprawczym w Barczewie ul.
Wojska Polskiego 2

