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Dębnica Kaszubska, dnia 23-12-2011 r. 

ZR.271.28.2011  
 

 
Wykonawcy wszyscy 

 
 

dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej – etap II” 
 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego jw. informuję, że na nasz 
adres wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.  zm.) niniejszym udzielamy wyjaśnień: 
 

1. Ogrodzenie o wys. 3,5m – poz. 4 przedmiaru robót. Proszę o uzupełnienie opisu 
ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli systemowych, ocynkowane czy powlekane (w jakim 
kolorze), jaka grubość i rozstaw drutów, układ pionowy czy poziomy, panele z 
przetłoczeniami czy bez. Furtki do ogrodzenia 4 szt. Jaki wymiar furtki wycenić. 
Długość ogrodzenia należy przyjąć z przedmiaru? 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić panele systemowe powlekane w kolorze zielonym, układ pionowy, 
panele z przetłoczeniami, długość z przedmiaru, grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm. W 
ogrodzenie zewnętrznym należy wycenić jedną furtkę o wymiarach 240x150. W 
załączeniu uaktualniony przedmiar robót. 
 

2. Ogrodzenie o wys. 1,1m – poz. 13 przedmiaru robót. Proszę o uzupełnienie opisu 
ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli – w przedmiarze i opisie jest ogrodzenie z siatki, a w 
projekcie bariery z rur z wypełnieniem – ocynkowane czy powlekane (w jakim 
kolorze), jaka gr. i rozstaw prętów. W projekcie zaprojektowano 4 furtki 100x80cm 
oraz bramę wjazdową 300x112cm. Uwzględnić w ofercie? Długość ogrodzenia 
należy przyjąć z przedmiaru? Jaka długość ogrodzenia (rodzaj A) będzie mocowana 
do ścianki oporowej trybun.  
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić panele systemowe powlekane grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm, kolor 
zielony, furtki i bramy uwzględnić w ofercie (furtki – 4 szt. o wym. 240x110, bramka – 
rozbierany panel o wysokości 110), długość z przedmiaru. Długość ogrodzenia 
mocowana do ścianki oporowej trybun – ok. 240 m. W załączeniu uaktualniony 
przedmiar robót. 
 

3. Jakie zagospodarowanie terenu należy uwzględnić w ofercie – w opisie przedmiotu 
jest wymienione, w przedmiarze brak. W projekcie zaprojektowano pozostawienie 
roślinności istniejącej i nasadzenie 100 drzew bez opisu jakich. Co uwzględnić w 
ofercie. 
ODPOWIEDŹ 
Zagospodarowanie – zgodnie z przedmiarem. 
 

4. Maszty flag – w opisie projektu zagospodarowania terenu jest mowa o 4 masztach i 
uziemieniu bednarką o łącznej dł. 160mb. Ile ma być masztów i czy wykonać uziom 
wg opisu tzn. 160mb płaskownika? 
ODPOWIEDŹ 
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Ilość masztów zgodna z przedmiarem (3szt). Uziom zgodnie z przedmiarem. 1 maszt 
należy wbudować na kręgu i 2 maszty należy zlokalizować w pobliżu kręgu 
masztowego wzdłuż trybun – zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do 
odpowiedzi na pytania. 
 

5. Układanie kabla poz. 38 przedmiaru. Jaki kabel ułożyć? 
ODPOWIEDŹ  
YKY ż.o 5x6 
 

6. Lampy parkowe, poz. 39 przedmiaru. Jaki lampy uwzględnić, jakie źródło światła, 
proszę o opis. 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić 3 lampy parkowe, stojące o wysokości min. 3 m; Ilość punktów 
świetlnych – 2 typu LED. 
 

7. Ogrodzenie o wys. 2,2m – poz. 40 przedmiaru robót. W opisie jest z siatki  
ogrodzeniowej na słupkach obetonowanych w gruncie – wydzielenie sektora kibiców 
przyjezdnych? Proszę o uzupełnienie opisu ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli 
systemowych, ocynkowane czy powlekane (w jakim kolorze), jaka grubość i rozstaw 
drutów, układ pionowy czy poziomy, panele z przetłoczeniami czy bez. Furtki do 
ogrodzenia 2szt. Jaki wymiar furtki wycenić – 150x210cm? Długość ogrodzenia 
należy przyjąć z przedmiaru? 
ODPOWIEDŹ 
Ogrodzenie jak w odpowiedzi na pkt. 1, furtki 1,50x2,10, długość w/g przedmiaru 

 
8. Wydzielenie miejsc dla osób niepełnosprawnych – ile miejsc, jakie symbole? 

ODPOWIEDŹ 
W ramach zadania przewidzianego do realizacji należy oznaczyć miejsca dla 
niepełnosprawnych, tj. 1 miejsce na parkingu, 2 miejsca w których zamontowane są 
siedziska na trybunach oraz 2 miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Oznaczenie należy wykonać poprzez naniesienie znaków 
poziomych (symboli) w ww. miejscach farbą chlorokauczukową.  
 

9. Jak rozumieć zapis: „Należy zapewnić bezpieczne oddzielenie kibiców drużyny 
przyjezdnej od kibiców miejscowych strefą buforową” 
ODPOWIEDŹ 
Strefę stanowi wygrodzenie z furtkami. 
 

10. W przypadku wykorzystania referencji podwykonawcy robót który (który będzie brał 
udział w wykonaniu zamówienia) jakie dokumenty podwykonawcy musi wykonawca 
dodatkowo załączyć do oferty. 
ODPOWIEDŹ 
 
W sytuacji, kiedy podmiot biorący udział w postępowaniu będzie korzystał z 
doświadczenia, czy potencjału innych podmiotów zobowiązany będzie jedynie 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
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11. Proszę o określenie jakiego typu ogrodzenie od strony północnej boiska ma zostać 
wykonane. Pomiędzy załączonym projektem, a treścią SIWZ zachodzi rozbieżność, tj. 
w projekcie jest mowa o ogrodzeniu panelowym, a w SIWZ o ogrodzeniu z siatki. 
Proszę ponadto o sprecyzowanie wymagań odnośnie parametrów technicznych 
ogrodzenia tj.: wymiarów oczek, średnicy drutu siatki, czy siatka ma być powlekana 
PCV czy ocynk i wymiarów słupków ogrodzeniowych. 
ODPOWIEDŹ  
Należy wycenić ogrodzenie panelowe zgodnie z SIWZ. Parametry techniczne – 
odpowiedź na pytanie nr 1. 
 

12. Proszę o określenie jakiego typu ogrodzenie oddzielające płytę boiska od trybun ma 
zostać wykonane. Pomiędzy projektem, a treścią SIWZ zachodzi rozbieżność, tj. w 
projekt przewiduje wykonanie barierek z rur stalowych ocynkowanych natomiast w 
SIWZ jest mowa o ogrodzeniu z siatki. Ponadto proszę o sprecyzowanie wymagań 
technicznych odnośnie tego ogrodzenia.  
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,1m. Parametry techniczne – 
odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
 

13. Proszę o określenie wymagań technicznych odnośnie lamp oświetleniowych. 
ODPOWIEDŹ 
Odpowiedź na pytanie nr 6. 

 
14. Proszę o określenie zakresu ilościowego robót odnośnie wydzielenia miejsc 

siedzących na trybunach dla osób niepełnosprawnych, tj. określenie ilości miejsc do 
wydzielenia i określenie wielkości (powierzchni) oznaczeń. 
ODPOWIEDŹ 
Odpowiedź na pytanie nr 8. 

 
15. Proszę o określenie zakresu ilościowego robót odnośnie wydzielenia sektora dla 

kibiców gości. Proszę o podanie dokładnej liczby miejsc do wydzielenia, długości 
ogrodzenia wydzielającego, typu ogrodzenia (panele, czy z siatki), parametrów 
technicznych ogrodzenia oraz wymiarów wyjść ewakuacyjnych. Proszę sprecyzować 
co Zamawiający rozumie przez wykonanie strefy buforowej oddzielającej kibiców i jaki 
zakres robót ma się składać na wykonanie tej strefy.  
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 2,2 m. Panele systemowe 
powlekane w kolorze zielonym, układ pionowy, panele z przetłoczeniami, długość z 
przedmiaru, grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm, długość w/g przedmiaru. Należy 
zapewnić sektor o pojemności co najmniej 5 % liczby miejsc udostępnionych dla 
publiczności na stadionie, tj. 738 x 5% = 37 miejsc. Furtki – 2 szt.  1,50x2,10. 
Strefa buforowa ma za zadanie bezpiecznego oddzielenia kibiców drużyn poprzez 
wygrodzenie z furtkami. 

 
16.  W związku z tym, że dokumentacja załączona na stronie internetowej jest niepełna, 

prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy producent) 
ławek parkowych, które należy ustawić w ilości 10 szt. 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić ławki bezoparciowe, mocowane na stałe o długości 3 m, szerokość 
60 cm, siedzisko drewniane. 
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17. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy producent) 
ogrodzenia oraz furtek, które należy zamontować jako wydzielenie sektorów dla 
kibiców (wys. 2,2m dł.26m) oraz ogrodzenie płyty boiska wys. 1,1 m dł. 450,0 m. 
ODPOWIEDŹ 
Odpowiedź jak w pytaniu nr 2 i nr 15. 

 
18. Prosimy o sprecyzowanie czy w ogrodzeniu płyty boiska dł. 450,0 m należy 

zamontować furtki, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych parametrów furtek. 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić furtki – szt.4 o wymiarach 240x110 oraz bramę - rozbierany panel o 
wysokości 110 

 
19. W przedmiarze robót pozycja 38 występuje układanie kabla w ilości 30m. Czy podany 

odcinek jest wystarczający do zasilenia trzech lamp parkowych? Proszę o naniesienie 
projektowanych lamp na dokumentacje projektową. 
ODPOWIEDŹ 
Podany odcinek jest wystarczający do zasilenia trzech lamp parkowych. 
Rozmieszczenie lamp zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do odpowiedzi na 
pytania. Lampy należy zamontować pomiędzy boiskiem głównym a boiskiem 
treningowym. 
 

20. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy projekt) lamp 
parkowych. 
ODPOWIEDŹ  
Należy wycenić 3 lampy parkowe, stojące o wysokości min. 3 m; Ilość punktów 
świetlnych – 2 typu LED. 
 

21. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 
jeżeli Wykonawca przedstawi dwie referencje na budowę boisk z programu Orlik 
2012? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uzna  ww. warunek za spełniony, jeżeli w zakresie robót wskazane 
będzie zagospodarowanie terenu. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


