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Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do
skoku w dal przy Szkole Podstawowei w Łubowie

Zgodnie z art, 284 ust 2 ustawv Prawo zamówień publicznvch z dnia 11września 2019r. Zamawiaiacv
udziela wviaśnień do zapisów swz dotvczacvch ww. postepowania.

1. W związku z nieuczciwymi prakĘkami stosowania do wiezchniej warshry nawierzchni PU
granulatów z recyklingu barwionych powiezchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchnisportowej PU zgodnie z technologiąprzy
użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów
z recyklingu.

Ad. 1 Nawiezchnia musi posiadaĆ parametry zgodne z aktualną normą PN-EN L4877:20I4 dla
nawierzchni PU. Oferent na etapie składania oferty pzedstawi następujące dokumenĘ doĘczące
projektowanej nawierzchni boiska i skoczni do skoku w daljako przedmiotowe środki dowodowe:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN L4877:,żOL4, potwierdzające minimalne
pa ra metry oferowa nej nawierzch n i wymaga ne przez Zamawiającego.

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

3. Kartę techniczną nawiezchni poŚwiadczonąprzez producenta z określeniem nazwy inwestycji.

4. Autoryzację producenta nawiezchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy
inwestycji i potwierdzeniem gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię.

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawiezchni potwierdzające wymaganą zawartość
związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021-08 lub równoważną.

6, Badania na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU.
2. Czy w ramach streff zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
JeŚliwystępują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Ad. 2 W dokumentacji projektowej załączono wszystkie niezbędne podkłady geodezyjne.

3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną do wykonania pzedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan fakĘczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad.3 Załaczona dokumentacja jest kompletna.

4, Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administraryjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
waznoŚĆ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 4 Tak. Załączone do dokumentacji projektowej,

5. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Ad. 5 CałoŚĆ zamówienia opisuje SWZ z załącznikami - dokumentacją projektową oraz wzorem umowy.
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6. W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawcÓw uczestniczących w
postepowaniach pzetargowych, proszę wprowadzenie możliwoŚci waloryzacjiwynagrodzenia.

Ad. 6 Waru nki waloryzacj i wynagrodzenia zawiera wzór umowy.

7. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla spzętu budowalnego i samochodów
ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robot?

Ad. 7 plac budowy posiada dostęp ogólny z drogi publicznej.

8. JaĘ kwotę zamieza pneznaeyć na pzedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezĘdna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, KÓrego oferta pzekroczy
budżet Zamawiającego.

Ad.8 WaftoŚĆ zamówienia ustalona się zgodnie z aft.34
I część zamów|enia : 4 819 069,88 zł §. 1 082 061,68 euro
II część zamówienia l 864 877,27 zł §. L94 L97,34 euro


