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 Jeżowe, 2019.04.12 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych  o nawierzchni poliuretanowej wraz  

z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe. 

Część 1. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego  o nawierzchni poliuretanowej wraz  z ogrodzeniem i oświetleniem 

w Cholewianej Górze. 

Część 2. 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego  o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem  

w Starym Narcie. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 

Grupa II - zadania modernizacyjne 

 

Numer referencyjny: ZP 271.02.2019  

  

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 

następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ  

w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1. 

Zwracamy się o wyjaśnienie: 

a)  linie do koszykówki - czerwone czy białe 

b) linie do tenisa  niebieskie czy czarne 

c)  czy  dopuści zamiast siatki  poliestrowej siatkę polipropylenową bezwęzłową oko 10x10 cm 

     gr 4 mm 

d) jak ma wyglądać ławka 5 osobowa, czy ma to być ławka z siedziskami plastikowymi na      

     konstrukcji stalowej 

e) proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa ma być w układzie SBR gr 8 mm+ EPDM 

    gr 8 mm na ET gr 35 mm 

f) proszę o potwierdzenie, że piłkochwyty mają być zastosowane za bramkami jako podwyzszenie    

   słupków z ogrodzenia z wysokości 4 m do 6m 
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Pytanie 2. 

Proszę o informację czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia fitness (prasa 

nożna, wioślarz, wyciąg górny, krzesło, biegacz i orbitrek)? 

 

 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.  

 

a) i b) Kolory linii do uzgodnienia na etapie budowy. Rodzaj koloru nie wpływa na przygotowanie     

         oferty cenowej. 

 

c) Dopuszczamy siatkę polipropylenową bezwęzłową10x10 

d) Ławka pięcioosobowa konstrukcji stalowej mocowana do podłoża na stałe z siedziskami 

plastikowymi z niskimi oparciami 

e) Warstwy:  

     warstwa wierzchnia mata z granulatu EPDM gr 8 mm warstwa spodnia SBR 8 mm 

     Podkład ET 35 mm Wszystkie warstwy przepuszczalne dla wody nawierzchnia typu " sandwich" 

f) piłkochwyty za bramkami jako podwyższenie słupków ogrodzenia z wysokości 4 m do 6m      

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2 .  

W zakresie zamówienia nie ma dostawy i montażu wyposażenia fitness (prasa nożna, wioślarz, wyciąg 

górny, krzesło, biegacz i orbitrek) 

 


