Błonie, dnia 07.07.2010 r.

WZP-341/13/2010

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem zlokalizowanym na dz. nr ew. 195/2 i 196
obr. 0004 we wsi Bieniewice, gmina Błonie.
Realizacja zadania z udziałem środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień
do pytań następującej treści:
Pytanie 1
W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wykonania nawierzchni poliuretanowej, proszę
o jednoznaczne określenie czy nawierzchnię tę należy wykonać w technologii:
- jednowarstwowego EPDM na ET 35 mm (jak podano na str. 8 opisu architektonicznego:
nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 10 mm, składająca
się z warstwy granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm), czy też
- w technologi typu NATRYSK na ET 35 mm (jak podano na str. 71 specyfikacji
technicznej: nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13
mm - wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowo lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego
lepiszczem poliuretanowym - CONIPUR ET 1. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych,
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią
o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF Certiflcates. Nawierzchnia składa
się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np, Planomatic). Tak
wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez
natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość
warstwy użytkowej 2-3 mm).
Odpowiedź:
Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii jednowarstwowej EPDM na ET 35 mm.

Parametry - zgodnie z podanymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

Pytanie 2
Z uwagi na rozbieżności w opisach nawierzchni poliuretanowej przedstawionych w Projekcie
i Specyfikacji Technicznej prosimy o informację, którą nawierzchnię należy uwzględnić
w ofercie: w technologi typu EPDM czy NATRYSK?
Prosimy jednocześnie o wskazanie prawidłowych minimalnych parametrów, które powinna
spełniać nawierzchnia.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1, nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii
jednowarstwowej EPDM na ET 35 mm. Parametry - zgodnie z podanymi w projekcie budowlanowykonawczym.
Pytanie 3
Specyfikacja Techniczna zawiera opis bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w kolorze
grafitowym (str 73). Prosimy o wyjaśnienie gdzie powyższa nawierzchnia ma być
zastosowana, bowiem w projekcie nie ma mowy o tego typu nawierzchni.
Odpowiedź:
Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa nie występuje w projekcie budowlano-wykonawczym
ponieważ nie będzie wykorzystana przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Pytanie 4
Prosimy o informację jakie dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej dotyczące
nawierzchni poliuretanowej?
Odpowiedź:
Do oferty Wykonawca złoży oświadczenie (w załączeniu), że posiada wymagane przez
Zamawiającego dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej typu EPDM wymienione
poniżej oraz dostarczy je Zamawiającemu przy podpisaniu umowy tj:
− aprobata lub rekomendacja ITB,
− atest higieniczny PZH,
− autoryzacja producenta systemu (w oryginale),
− karta techniczna systemu (w oryginale),
− aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i AAF,
− aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych,
− autoryzacja producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej wydana
Wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych
produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu.
− karta techniczna systemu,
− badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne (zawartość pierwiastków śladowych)
wg normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF,
− aktualne badania na zgodność z PN – RN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium
posiadające akredytację na wykonanie w/w badań.
Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie zagadnienia technicznego z branży elektrycznej w sprawie rozbudowy
istniejącej stacji trafo. Opierając się o informację zawartą w opisie projektu elektrycznego
(str. 6; „Warunki przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 09/R1/20857”
pkt. 1.1), wnoszę zapytanie w czyjej gestii leży przebudowa istniejącej stacji trafo
Bieniewice? Czy jest to zadanie, które trzeba doliczyć do jako dodatkowe koszty do pozycji
przedmiarowych, czy jest to raczej zadanie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Pruszków?
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami przyłączenia 09/R1/20857 oraz z Umową przyłączeniową zawartą z PGE
10.12.2009 r., przebudowa Stacji Trafo jest po stronie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren
Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Pruszków.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej, może wymagać to dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Informacja o zmianie terminu składania ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
i w ogłoszeniu w BZP na portalu UZP w dniu 06.07.2010 r.
Nowy termin składania ofert to 12.07.2010 r. godz. 14:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta. Otwarcie ofert 12.07.2010 r. godz. 14:15.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka

Nr spr. ...........................................

Zamawiający:

Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję, posiada wymagane przez
Zamawiającego dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej typu EPDM wymienione
poniżej oraz dostarczy je Zamawiającemu przy podpisaniu umowy tj:
− aprobata lub rekomendacja ITB,
− atest higieniczny PZH,
− autoryzacja producenta systemu (w oryginale),
− karta techniczna systemu (w oryginale),
− aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i AAF,
− aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych,
− autoryzacja producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej wydana
Wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych
produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu.
− karta techniczna systemu,
− badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne (zawartość pierwiastków śladowych)
wg normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF,
− aktualne badania na zgodność z PN – RN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium
posiadające akredytację na wykonanie w/w badań.
Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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