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Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w Pukininie w ramach 
budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przekazujemy treść zapytań złożonych przez wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie boisk sportowych w Pukininie w 
ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” oraz treść wyjaśnień jakich udzielił na 
nie zamawiający. 
 
1) Pytanie jednego z wykonawców, które wpłynęło do nas w dniu 04.05.2010 r. 
Treść zapytania: 
,,Pytanie 1.  
Zamawiający w opisie projektu budowlanej podaje  wypełnienie granulatem gumowym 
EPDM.  Zgodnie z SIWZ dla ww. postępowania jaki i projektem określonym przez 
Ministerstwo Sportu zamawiający nie może narzucić wypełnienia nawierzchni granulatem 
EPDM. Proszę o zmodyfikowanie opisu projektu budowlanego  i dostosowanie parametrów 
nawierzchni tj. zmianę wypełnienia z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie trawy 
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)”.’’ 
 
Wyjaśnienie zamawiającego na powyższe zapytanie: 
Wyjaśniamy, że projektant zmienił w projekcie zapis dotyczący wypełnienia granulatem 
nawierzchni boiska do piłki nożnej. Po zmianie zapis ten jest następującej treści: ,, Wykonać 
wypełnienie do wysokości 5/6 wys. trawy piaskiem kwarcowym z granulatem w ilościach i 
proporcjach zalecanych przez producenta trawy, zgodnie z badaniem specjalistycznego 
laboratorium takiego jak np. Labosport, z wklejonymi liniami w kolorze białym do gry w 
piłkę nożną.'' 

 
 
2) Pytanie jednego z wykonawców, które wpłynęło do nas w dniu 06.05.2010 r. 
Treść zapytania: 
W związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym wypełnienia nawierzchni z trawy 
syntetycznej granulatem EPDM, proszę o określenie, czy ma to być granulat z produkcji 
pierwotnej czy recyklingu? Proszę o podanie koloru tegoż granulatu (czarny, szary , 
zielony?). 
 
Wyjaśnienie zamawiającego na powyższe zapytanie : 
Wyjaśniamy, że projektant zmienił w projekcie zapis dotyczący wypełnienia granulatem 
nawierzchni boiska do piłki nożnej. Po zmianie zapis ten jest następującej treści: ,, Wykonać 
wypełnienie do wysokości 5/6 wys. trawy piaskiem kwarcowym z granulatem w ilościach i 
proporcjach zalecanych przez producenta trawy, zgodnie z badaniem specjalistycznego 



laboratorium takiego jak np. Labosport, z wklejonymi liniami w kolorze białym do gry w 
piłkę nożną.'' W związku z powyższym zamawiający nie ma innych wymagań odnośnie 
granulatu poza określonymi w przytoczonym powyżej zapisie. 

 
3) Pytanie jednego z wykonawców, które wpłynęło do nas w dniu 10.05.2010 r. 
Treść zapytania: 
,,W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym pn. jw.  
(,,Wykonanie boisk sportowych w Pukininie w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-
Orlik 2012’’- przyp. red.), prosimy o wyjaśnienie, czy ogrodzenie terenu szkoły o wysokości 
1,70m ma być wykonana z paneli czy siatki stalowej powlekanej?   
Jeżeli z paneli- to czy mają one być ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony?’’ 
 
Wyjaśnienie zamawiającego na powyższe zapytanie : 
Ogrodzenie terenu szkoły o wysokości 1,70m ma być wykonane z paneli ogrodzeniowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony. Rozstaw słupków 2,50m. Słupek 
mocowany w stopie nośnej. Płyty cokołowe tylko na odcinku 8,20m ze względu na odejście 
ogrodzenia od krawężnika drogi pieszo jezdnej. W pozostałej części ogrodzenia funkcję 
cokołu pełnić mają krawężniki.  Brama 2-skrzydłowa rozwierna z profili stalowych 
20mmx20mm (układ pionowy)o wymiarach 290x170 cm, malowana farbą antykorozyjną a 
następnie nawierzchniową. Furtka z profili stalowych 20mmx20mm (układ pionowy) o 
wymiarach 146x170 cm, z zamkiem, malowana identycznie jak brama. 


