Zgierz, dnia ..:P..Q.. . 9.Y
IR.7000. If .2019. ĄJC

W związku z pytaniami otrzymanymi w dniu 27.02.2019 r. dotyczącymi postępowania
pn. „Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu - Budżet
Obywatelski", znak: IR.31.K0.2018, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Wnosimy o dopuszczenie zamiast nawierzchni sportowej modułowej nawierzchni sportowej poliu
retanowej .
Należy obiektywnie stwierdzić, że nawierzchnia modułowa to nawierzchnia twarda stosowana ge
neralnie na tymczasowych turniejach koszykówki. O ile nawierzchnia nadaje się do koszykówki to
nie wypada najlepiej przy siatkówce.
Nawierzchnia modułowa generalnie dedykowana jest dla starszych użytkowników.
Zwracamy uwagę, że przedmiotowe boisko ma służyć dzieciom szkoły podstawowej dlatego Za
mawiający winien przyjąć nawierzchnię o większej elastyczności i większym tłumieniu energii uda
rowej.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępnie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju nawierzchni boiska z polipropylenowej modułowej na
poliuretanową ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki
koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Podstawą inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest złożony wniosek z
określonym zakresem robót budowlanych a następnie poddanie go pod głosowanie mieszkańcom
miasta Zgierza. Zmiana rodzaju nawierzchni byłaby niezgodna z zasadą inwestycji realizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Pytanie nr 2:
PFU podaje opis nawierzchni modułowej w sposób uniemożliwiający zaoferowanie profesjonal
nych nawierzchni modułowych w tym wiodącego światowego producenta tego typu nawierzchni.
Chodzi o podane szczegółowe opisy modułu przepisane żywcem z karty technicznej konkretnej
nawierzchni modułowej.
Należy obiektywnie stwierdzić, że każda nawierzchnia modułowa ma swoje specyficzne właściwo
ści, specyfikację tj. wymiary waga i charakterystyka to cechy indywidualne, które są różne dla każ
dej nawierzchni modułowej i nie ma to wpływu na właściwości nawierzchni i płyty boiska.
Opis nawierzchni jest tak skonstruowany, że nie można zaoferować profesjonalnych nawierzchni
modułowych do koszykówki posiadających nawet raport techniczny niezależnej jednostki badaw
czej LABOSPORT potwierdzający zgodność z wytycznymi FIBA (Międzynarodowa Federacja
Koszykówki) - FIBA Official Basketball Rules - Basketball Rules & Bastekball Equipment 2014.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy sportowa nawierzchnia spełniająca wymagania FIBA wg rapor
tu technicznego i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej i na świecie, nie mogłaby
być zastosowana w m. Zgierz tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgod
nie ze standardami w Unii Europejskiej i na świecie wg FIBA.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni modułowej o innej specyfikacji
technicznej posiadającej

raport techniczny niezależnej jednostki badawczej LABOSPORT potwierdzający zgodność z wy
tycznymi FIBA - FIBA Official Basketball Rules - Basketball Rules & Bastekball Eąuipment 2014.
Odpowiedź:
W dniu 26.02.2019 r. zostały opublikowane na stronie BIP Urzędu Miasta Zgierza odpowiedzi
dotyczące rozmiarów pojedynczego modułu, zgodnie z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie
modułów o innych rozmiarach, spełniających wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane
przepisami prawa, w tym normę PN-EN 14877:2014. Jednocześnie zmiana rozmiarów
pojedynczego modułu umożliwi zastosowanie szerszej gamy nawierzchni polipropylenowej
produkowanej przez większą ilość producentów.
Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego
zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego. dział: Wymagania w stosunku do
realizacji zadania i urządzeń, pkt 17:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
WykonaM'cę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w „Dokumenty do odbioru końcowego robót" programu funkcjonalno-użytkowego.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w jego i Wykonawcy obecności.
Komisja odbierająca dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektowa i ST.
Pytanie nr 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający, poza wykazanymi powyżej uwagami, udostępnił całą
dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji
inwestycji nie obciążą Wykonawcy.
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Zgierzu w systemie „zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wszelkich
zezwoleń i uzgodnień warunkujących wykonanie i użytkowanie obiektu.
Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego:
Zamówienie obejmuje część projektową:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego: Wykonawca winien uzyskać w imieniu
Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym pozwolenia na budoM>ę lub zgłoszenia robót.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym,
elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in
situ". Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia powlekana typu natrysk gr. 13 mm
- warstwa stabilizująco-podkładową tzw. ET grubość 36 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju nawierzchni boiska z polipropylenowej modułowej na
poliuretanową.
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