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Gródek nad Dunajcem, dnia 27.02.2020r.   
Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.1.2020 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Remont boiska sportowego 
w miejscowości Sienna – numer postępowania IZP.271.1.2020  
 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  odpowiedzi 
na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

1. Pytanie 1: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie dotyczącej warstw boiska. Projekt w 3 
miejscach zakłada inny układ warstw na boisku w zakresie podbudowy: 

- piasek  - 10 cm 
- kruszywo łamane – 28 cm 
Lub 
warstwa z piasku lub pospółki – 38 cm 
lub 
- piasek – 10 cm 
- kruszywo łamane 0-4 mm – 3 cm 
- kruszywo łamane 4-31,5 mm – 5 cm 
- kruszywo łamane 31,5-63 mm – 20 cm 

Norma budowy boisk zakłada wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm z pospółki. 
Warstwa grubości 38 cm z pospółki lub warstwy kamienne niepotrzebnie podnoszą koszt 
inwestycji, co więcej warstwy z kruszywa łamanego ograniczą przepuszczalność boiska co ma 
negatywny wpływ na funkcjonowanie i użytkowanie boiska. Prosimy o wskazanie przyjętego 
układu warstw.  

 
Odpowiedź 1:  
Po konsultacjach z projektantem Zamawiający wprowadza następujące zmiany w dokumentacji 
projektowej: 
Do wyceny należy przyjąć warstwy określone w przedmiarze robót oraz na rysunku nr 8 
stanowiącymi załączniki do niniejszego pisma, tj.: 

1) Warstwa odsączająca gr. 10 cm 
2) Warstwa podbudowy z kruszyw (pospółka) gr. 28 cm 
3) Warstwa piasku o gr. 10 cm 
4) Geosiatka 
5) Warstwa ziemi urodzajnej (warstwa humusu – ziemi urodzajnej z domieszką piasku)  gr. 

15 cm 
6) Nawierzchnia trawiasta z przykryciem nasion po wysiewie humusem 
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2. Pytanie 2: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie dotyczącej piłkochwytu. Został on opisany jako 
ogrodzenie panelowe do wysokości 2 m oraz kolejne 4 m z siatki polipropylenowej, natomiast na 
rysunku widnieje jako wykonany z paneli na całej swojej wysokości. Ponadto prosimy o 
wyjaśnienie czy piłkochwyt należy wykonać w ciągu ogrodzenia całego boiska czy też jest on 
umiejscowiony jako osobny element? 
Odpowiedź 2:  
Piłkochwyt o wysokości łącznej 6 m składać się będzie z dwóch elementów: 
1) panele ogrodzeniowe H203 cm 
2) siatka polietylenowa PE HD wys. 4 m (oczko 10x10 cm, gr. splotu – min. 4 mm). 
 

3. Pytanie 3: 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający zagospodaruje nadmiar gruntu z korytowania boiska? 
Jeżeli tak to prosimy o jednoznaczne wskazanie, że wywóz nadmiaru gruntu nie wchodzi w zakres 
wyceny roboty. Jeżeli nie to prosimy o wskazania miejsca wywozu tego gruntu lub informację 
czy wykonawca ma wycenić również wywóz i utylizację gruntu w ramach tego zadania.  
Odpowiedź 3: 
Należy wycenić transport urobku z korytowania i robót ziemnych na odległość do 1 km (bez 
utylizacji gruntu) – zgodnie z KNRW/201/208/7.  
Jednocześnie Zamawiający skorygował błąd w krotności z poz. 1.1.3 (powinno być 9), a co za 
tym idzie zmieniła się również ilość robót ziemnych określonych w poz.  1.1.4.  
 

4. Pytanie 4: 

Czy Zamawiający chce ponosić niepotrzebne, zawyżone koszty budowy ze szkodą dla 
eksploatacji boiska, projektując podbudowę kamienną pod warstwą urodzajną? Powoduje ona 
spłycenie systemu korzeniowego i wstrzymuje podsiąk wody, co zwiększa koszty pielęgnacji 
murawy latem. Utrudni też w przyszłości regenerację murawy boiska po silnym zagęszczeniu 
warstwy urodzajnej, gdyż spulchniacze nie pracują na styku z warstwą kamienną. 

Odpowiedź 4: 
Należy przyjąć z godnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

 

5. Pytanie 5: 

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność budowy piłkochwytu z panela stalowego? Z naszego 
długoletniego doświadczenia wynika, że piłkochwyt powinien być z siatki polietylenowej, gdyż w 
ten sposób zapewnia lepsze tłumienie lotu piłki i nie powoduje hałasu przy silnych uderzeniach 
piłką, a także przy podmuchach wiatru. 

Odpowiedź 5: 
Należy przyjąć piłkochwyt zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. Parametry ogrodzenia z paneli 
zostały określone w przedmiarze robót (grubość prętów, sposób zabezpieczenia itp.) oraz w 
projekcie technicznym.  

Jednocześnie zamawiający koryguje zakres robót w zakresie budowy ogrodzenia wraz z 
piłkochwytami. Do wyceny należy przyjąć odcinek ogrodzenia z paneli o wysokości 203 cm o 
łącznej długości 223 mb (poz. 1.4.3). Łączna długość ogrodzenia wynosić będzie: 

1) Ogrodzenie o h 203 cm – 223 mb 
2) Ogrodzenie o h 123 cm – 41 mb 
3) Ogrodzenie o h 200 cm+siatka PE 400 cm – 80 mb.  

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w zaktualizowanym przedmiarze robót stanowiącym 
załącznik do niniejszego pisma.  
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6. Pytanie 6:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warstwy podbudowy z kruszywa (przedmiary poz. 1.2.4 i 
1.2.6) zastąpić warstwą pospółki lub piasku płukanego, które gwarantują lepszą 
przepuszczalność i byłyby korzystniejszym rozwiązaniem dla murawy boiska. 

Odpowiedź 6:  
Zamawiający skorygował układ warstw boiska – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 .  

 

7. Pytanie 7:   

Opisana w dokumentacji oraz przedmiarach warstwa ziemi w pozycji 1.3.1 powinna być 
wykonana z materiału przepuszczalnego. Warstwa ziemi powinna zostać zastąpiona piaskiem, 
który daje lepszą przepuszczalność wody. 

Odpowiedź 7:  
Zamawiający skorygował układ warstw boiska – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

 

8. Pytanie 8: 

Opisane w zakresie zadania utrzymanie boiska do pierwszego koszenia nie zapewnia 
wystarczającej pielęgnacji i nie daje gwarancji odpowiedniej jakości profesjonalnej murawy 
sportowej. Samo koszenie, nawet wielokrotne, nie jest wystarczające. W naszej ocenie 
Zamawiający, w celu uzyskania najlepszej jakości murawy, powinien zawrzeć obowiązek 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przez okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach tych 
zabiegów Wykonawca byłby zobowiązany m.in. do podlewania, koszenia, nawożenia, aeracji, 
piaskowania, wertykulacji i wszystkich innych zabiegów agrotechnicznych, w celu uzyskania 
odpowiedniej jakości murawy sportowej. 

Odpowiedź 8:  
Zamawiający dokonał zmian dotyczących zakresu zabiegów utrzymaniowych w okresie realizacji 
zamówienia oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. Zakres zmian został 
przedstawiony poniżej (w pkt II).  

 

9. Pytanie 9:  

Czy Zamawiający przewiduje odbycie na tym boisku pierwszych rozgrywek już od rundy jesiennej, 
czyli niedługo po terminie wykonania boiska? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza również 
ewentualne zastosowanie trawy z rolki? 

Odpowiedź 9:  
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie eksploatacji boiska od września br. Zamawiający nie 
dopuszcza zastosowania trawy z rolki.  
 
Udzielone odpowiedzi i wprowadzone w wyniku nich zmiany zakresu zamówienia zostały 
przedstawione w zaktualizowanym przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej 
stanowiącym załączniki do niniejszego pisma – całość stanowi integralną część specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.  

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia:  

 

1. W rozdziale IV pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również właściwa pielęgnacja i utrzymanie 
wysianej trawy przez okres 3 m-cy, aż do jej właściwego ukorzenienia się. Zakres zabiegów 
pielęgnacyjnych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości został określony w załączniku nr 4.4 do specyfikacji – instrukcja pielęgnacji nawierzchni 
trawiastych. 
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2. W rozdziale V pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: 

1.1. Termin rozpoczęcia – przekazanie placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy,  
1.2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 6 m-cy (180 dni) od daty podpisania 

umowy z zastrzeżeniem pkt 1.3 
1.3. Termin zakończenia robót budowlanych w zakresie nawierzchni boiska – do 3 m-cy (90 

cni) od daty podpisania umowy.  
2. Za  termin  zakończenia  robót  uznaje  się  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia  
wraz  z przeprowadzeniem  niezbędnym  odbiorów  częściowych,  prób,  badań, sprawdzeń  
i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zgłoszenie  gotowości  odbiorowej  potwierdzonej przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

3.  Z wagi na wprowadzone zmiany oraz treść udzielonych odpowiedzi do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienie zmienia się treść formularza ofertowego oraz wzoru umowy. 
Skorygowane załączniki nr 1 i 7 do SIWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma.  

 
4. Zmienia się termin składania ofert do dnia 9 marca 2020 roku do godziny 09:00.  

W związku z powyższym rozdział XI pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie: 
„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Dziennik Podawczy, Urząd Gminy Gródek 
nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 9 marca 2020 
roku do godz. 09.00.  
3. Otwarcie ofert w dniu 9 marzec 2020 roku o godz. 09:10. w siedzibie zamawiającego: sala 
konferencyjna.” 

 
 

 
 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 

Załączniki:  
1. Projekt techniczny - w. 27.02.2020r.) 
2. Wzór umowy – w. 27.02.2020r. 
3. Formularz ofertowy – w. 27.02.2020r.  
4. Przedmiar robót – w. 27.02.2020r.  
5. Załącznik nr 4.4.do SIWZ 


