
Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. 

 

 
 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego. 
 

 

 
 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, 

którego działa XXIV Liceum Ogólnokształcącego im Cypriana Kamila Norwida w 

Warszawie, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa, prowadzące postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zadania pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum 

Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60 w Warszawie – działając na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o 

wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami. 

 

 

Pytanie 1. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 
 

Odpowiedź. 

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową niezbędną do wykonania 

przedmiotu zamówienia, która stanowi podstawę sporządzenia oferty. 

 

Pytanie 2. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź. 

Zakres prac objętych przedmiotem przetargu dotyczy remontu nawierzchni boisk i nie 

wymaga w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 3. 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót. 

 



Odpowiedź. 

Przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny. Wiodącym dokumentem określającym 

zakres prac jest dokumentacja projektowa. Wykonawca powinien  sprawdzić przedmiary w 

naturze (zastrzeżenie zawarte w dokumentacji technicznej). 

  

Pytanie 4. 

Przedmiar robót podaje w poz. 5 i 25:  

 Nawierzchnia typu 2S EPDM bez spoinowa nieprefabrykowana poliuretanowa, grubość 

całkowita nawierzchni 16 mm, warstwa użytkowa gr. 8 mm,mata elastyczna - mieszanka 

kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5 mm (układany układarką),warstwa 

elastyczna gr. 8 mm, mata elastyczna - mieszanka kleju poliuetanowego oraz granulatu z 

recyklingu SBR 1-4 mm (układany układarką),warstwa nośna, elastyczna ET gr. 4 

cm,mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju.  

Zwracamy uwagę, że błędnie podana jest warstwa nośna, elastyczna ET gr. 4 cm, mieszanka 

żwiru, granulatu SBR oraz klej która nie występuje w projekcie.  

 Warstwa ta jest zbędna w przypadku wyrównania podłoża właśnie tego typu mieszanką, co 

przewiduje STWIOR.   

W związku z powyższym wnosimy o stosowna korektę przedmiaru lub potwierdzenie, że 

warstwę typu ET należy traktować jako naprawę i wyrównanie podłoża do uzyskania 

odpowiedniego poziomu nawierzchni (w ramach poz. 4 i 24). 

 

Odpowiedź. 

Przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny. Wiodącym dokumentem określającym 

zakres prac jest dokumentacja projektowa. Warstwę ET należy traktować jako materiał 

służący do wyrównania powierzchni i uzupełnienia pęknięć. 

 

Pytanie 5. 

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja zieleni nie wchodzi w zakres obowiązków 

wykonawcy po dokonaniu odbioru robót. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza - pielęgnacja zieleni nie wchodzi w zakres obowiązków 

wykonawcy po dokonaniu odbioru robót, z wyłączeniem wymogów gwarancyjnych.  

 

Pytanie 6. 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa pu obu boisk ma być w kolorze ceglasto-

czerwonym. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie 7. 



Czy zamawiający będzie wymagał nawierzchni poliuretanowej typu 2S spełniającej 

wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 oraz posiadającej następujące dokumenty: 

- Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN EN 14877:2014-02 

-Badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 zawartość metali ciężkich 

-Kartę techniczną oferowanej nawierzchni 

-Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 

-Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię.                                                                                               

- Grubość 16,0 – 16,5 dopuszczalne odstępstwo do 10% na pow. nie przekraczającej             

10 % całej powierzchni poliuretanowej   

 -Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 0,42 

 -Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 54 

 -Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 

        nawierzchnia sucha 80÷110 

        nawierzchnia mokra 55÷110 

 - Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) ≥   

8100 

- Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 1,6 

- Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

        wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² ≥ 0,41 

        wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 54 

- amortyzacja, % 

  multisport ≥ 50 

- Odporność po sztucznym starzeniu: 

         odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm ≤ 1,82 

         zmiana barwy, stopnie skali szarej ≥ 4 

  - Amortyzacja, %: 

         multisport ≥ 50 

 - Odkształcenie pionowe, mm: 

         multisport ≤ 2,6 

  - Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

          piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport ≥ 101 

Odpowiedź. 

Nawierzchni musi spełniać wymogi opisane w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami. 

 

 

Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 /-/ Anna Rzewuska-Kowalczyk 
                                                                                                                                               Dyrektor Liceum 


