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DOTYCZY Zadania pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
W dniu 22.05.2012 r. od dwóch oferentów wp yn y nast puj ce pytania:
1. Czy Zamawiaj cy kategorycznie wymusza monta maty prefabrykowanej pod
traw syntetyczn , czy dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy wys. 60 mm, bez
monta u maty (standard na tego typu obiektach).
AD. 1.
Zgodnie z opisem w P.T. wysoko

trawy 40 do 60 mm na podk adzie z maty je li jest

ten podk ad wymagany dla danego rodzaju trawy.
2. Czy Zamawiaj cy mo e okre li je eli AD 1 b dzie negatywne rozpatrzone
grubo maty pod traw syntetyczn .
AD. 2.
Kwestia zastosowania i grubo ci maty elastycznej zale y od producenta rodzaju trawy
tj. od g sto ci p czków, g sto ci i grubo ci w ókien, ci aru w ókna - dtexu, ci aru
trawy. Dobór grubo ci podk adu jest dostosowany do wy ej wymienionych
parametrów. Musi by zachowana odpowiednia elastyczno

systemu. System trawy

wraz z mat nie mo e by ani za mi kki, ani za twardy. Obiekt musi uzyska
certyfikat FIFA 2 STAR na system nawierzchni.

3. Czy Zamawiaj cy wyra a zgod – w przypadku realizacji zamówienia przez
konsorcjum firm – na dokonanie p atno ci za wykonanie na podstawie
wystawionych faktur, na dwa odr bne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?
AD. 3.
Rozliczenie pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc za wykonane roboty nast powa
dzie sukcesywnie na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiaj cego i
wystawionych przez Wykonawc , na podstawie zatwierdzonego protoko u

cz ciowego odbioru robót. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy za wykonane roboty na
podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, któr
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiaj cym niezw ocznie po podpisaniu
umowy. Zamawiaj cy w przypadku gdy zamówienie wykonywa b dzie konsorcjum
podpisze umow z liderem konsorcjum i z nim b dzie si rozlicza na podstawie
wystawionych faktur. Konsorcjum teoretycznie mo e sk ada si z niezliczonej liczby
podmiotów, Zamawiaj cy aby unikn

chaosu nie b dzie kontaktowa si ani

prowadzi rozlicze ze wszystkimi podmiotami konsorcjum a jedynie z liderem, który
reprezentuje wszystkie podmioty wchodz ce w sk ad konsorcjum.
4. Czy nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym ma by w kolorze
ceglastym?
AD. 4.
Nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym w kolorze ceglastym.

5. Czy zamawiaj cy wymaga aby wraz z ofert dostarczy próbk trawy
syntetycznej o wymiarach 50x50 cm.
AD. 5.
Próbk trawy syntetycznej o wymiarach 50x50 cm nale y dostarczy na etapie
sk adania ofert.

W dniu 24.05.2012 r. od kolejnego oferenta wp yn y nast puj ce pytania:
6. Wg SIWZ Zamawiaj cy wskazuje na wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne
o wysoko ci w ókna 40 -60 mm, natomiast na przekroju przez nawierzchnie
Zamawiaj cy wskazuje na traw o wysoko ci w ókna 60 mm wraz z podk adem
elastycznym 10 mm. Chcieliby my zauwa , e pod traw pi karsk o wysoko ci
ókna 60 mm nie stosuje si maty elastycznej. Prosimy zatem o skorygowanie tych
rozbie no ci i sprecyzowanie wysoko ci w ókna trawy, oraz czy nale y wykona
mat elastyczn ?

AD.6.
Tak jak odpowied Ad. 1 i AD. 2
Zgodnie z opisem w P.T. wysoko

trawy 40 do 60 mm na podk adzie z maty je li jest

ten podk ad wymagany dla danego rodzaju trawy.
Kwestia zastosowania i grubo ci maty elastycznej zale y od producenta rodzaju trawy
tj. od g sto ci p czków, g sto ci i grubo ci w ókien, ci aru w ókna - dtexu, ci aru
trawy. Dobór grubo ci podk adu jest dostosowany do wy ej wymienionych
parametrów. Musi by zachowana odpowiednia elastyczno
wraz z mat nie mo e by

systemu. System trawy

ani za mi kki, ani za twardy. Obiekt musi uzyska

certyfikat FIFA 2 STAR na system nawierzchni.

