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OR-IV.272.33.2020
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) w zw. z art. 89 i 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r.
poz. 2275), 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 równoważne wykonanie na rozbiegu do skoku w dal osłony
obrzeży betonowych za pomocą takiej samej nawierzchni jak na rozbiegu tj. ułożenie 13mm
warstwy poliuretanowej? Jest to rozwiązanie, które zapewnia jednolitą płaszczyznę rozbiegu
bez widocznego podziału na obrzeża oraz nawierzchnię poliuretanowa?”
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający dopuszcza jako równoważne wykonanie na rozbiegu do skoku w dal osłony
obrzeży betonowych, za pomocą takiej samej nawierzchni jak na rozbiegu tj. ułożenie 13 mm
warstwy poliuretanowej.
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Pytanie nr 2
„Projekt zakłada wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej z maty przerostowej natomiast
przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Proszę o określenie czy należy przyjąć do wyceny matę
przerostową oraz w jakiej ilości.”
Odpowiedź na pytanie nr 2
Do wyceny należy przyjąć wykonanie maty przerostowej jako nawierzchni siłowni
zewnętrznej. Nawierzchnia z maty przerostowej pod siłownię zewnętrzną wynosi 138m 2 oraz
pod street workout : 200m2. Łączna nawierzchnia z maty przerostowej wynosi 338m2.
Maty przerostowe uwzględniono w skorygowanym przedmiarze robót.
Pytanie nr 3
„Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi wykonanie 817,30 mb ogrodzenia
zgodnie z pozycją 159 z przedmiaru robót.”
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamówienie nie obejmuje budowy ogrodzenia działki o długości 817,30 mb.
Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót w zakresie ogrodzenia oraz bram
przesuwnych i furtek. Na odcinku 102,1 mb należy rozebrać istniejące ogrodzenie i w jego
miejsce zamontować piłkochwyt boiska lekkoatletycznego.
Pytanie nr 4
„W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 11.01.2021 roku Zamawiający wskazał, iż na rynku
występuje kilku producentów mogących zaoferować trawę o parametrach określonych w
przetargu. Według naszej opinii dostępność trawy jest bardzo ograniczona tylko dla
wybranych firm. W związku z tym bardzo proszę o podanie trzech firm których produkt tj.
sztuczna trawa będzie spełniać wymogi Zamawiającego.”
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 11
stycznia 2021 r., iż na rynku jest przynajmniej kilka firm produkujących trawę tkaną,
spełniającą wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynika, że
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia. Z tego względu Zamawiający nie może podać nazw
firm, które produkują sztuczną trawę o charakterystyce wskazanej przez Zamawiającego.

Sekretarz Powiatu
Katarzyna Nowak
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