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Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce – Projekt pod nazwą
,,Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce finansowany między innymi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście
strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz.
1086) informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie warstwy ET zgodnej
z systemem producenta nawierzchni poliuretanowej zamiast asfaltobetonu?”
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania, jako rozwiązania równoważnego warstwy ET,
zamiast asfaltobetonu. Zamawiający wymaga zastosowania podbudowy nieprzepuszczalnej z
asfaltobetonu, zgodnie z projektem.
Pytanie nr 2
„Czy Zamawiający dopuści montaż słupów ogrodzenia boiska bezpośrednio w fundamentach
betonowych bez konieczności stosowania tulei?”
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie dopuszcza montażu słupów ogrodzenia boiska bezpośrednio w
fundamentach betonowych, bez konieczności stosowania tulei. Zamawiający wymaga, aby
montaż słupów ogrodzenia boiska wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3
„Czy Zamawiający dopuści wykonanie słupów ogrodzenia boiska ze ścianki gr. 4 mm a nie
jak projekt zakłada o grubości 6 mm?”
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie dopuszcza wykonania słupów ogrodzenia boiska z rur o gr. ścianki 4 mm.
Zamawiający wymaga wykonania słupów zgodnie z projektem.
Pytanie nr 4
„W związku z brakiem dostępności kruszywa łamanego frakcji 8-16 mm zwracamy się z
prośbą o zamianę frakcji na 0-31,5mm bądź innego dostępnego na lokalnym rynku”
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający wymaga zastosowania do podbudowy pod nawierzchnię, kruszywa łamanego
frakcji 8-16 mm, zgodnie z projektem.
Pytanie nr 5
„Proszę o zamieszczenie kompletnego przedmiaru robót – brak stron 32 oraz 33.”
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający wprowadza załącznik nr 11 Przedmiar robót – kompletny.
Pytanie nr 6
„Czy Zamawiający będzie żądać dokumentów na nawierzchnie wraz z autoryzacją producenta
na etapie przetargu czy na etapie realizacji od Wykonawcy?”
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający będzie wymagał dokumentów dotyczących nawierzchni na etapie przetargu od
Wykonawcy najwyżej ocenionego, w tzw. procedurze odwróconej.
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