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Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
W SIWZ inwestor podaje rodzaje nawierzchni poliuretanowej z podziałem na poszczególne zadania, czyli wskazuje nawierzchnie EPDM oraz technologie natrysku dla poszczególnego boiska lub bieżni, w przedmiarze pozycja: 177, 198, 228, 246, 266, 286 wszystkie nawierzchnie są opisane w technologii natrysk. Proszę wskazać jakie nawierzchnie należy przyjąć czy szczegółowo opisane w SIWZ czy tak jak jest to wskazane w przedmiarze wszystkie w technologii natrysku?
Odpowiedź 1
Należy przyjąć nawierzchnie takie, które Zamawiający szczegółowo opisał w SIWZ.
Pytanie 2
Proszę podać kolorystykę nawierzchni zewnętrznych poszczególnych boisk i bieżni.
Odpowiedź 2
Dla nawierzchni poliuretanowych należy przyjąć kolor ceglasty, natomiast do nawierzchni trawiastych kolor zielony.
Pytanie 3
Prosimy o jednoznaczne określenie warunków płatności z podaniem terminu zapłaty od momentu złożenia faktury w związku z rozbieżnościami pomiędzy SIWZ i projektem umowy.
SIWZ rozdział XIV pkt. 12 określa warunki płatności: „ Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowić załącznik do umowy. Płatności mogą być dokonywane w 3 transzach w ciągu trwania umowy, po wcześniejszym złożeniu faktury”, natomiast brak podobnych zapisów w projekcie umowy”.
Odpowiedź 3
Termin zapłaty do 14 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru. SIWZ będzie stanowić załącznik do umowy o zamówienie publiczne, tym samym zapis w rozdziale XIV pkt. 12 będzie miał zastosowanie przy warunkach płatności.
Pytanie 4
W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 12.01.2010 odp. 10 pkt a) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna za równoważne z badaniami na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB, badania laboratoryjne nawierzchni sportowej wykonane przez instytucje upoważnione do ich wykonania?
Odpowiedź 4
Zamawiający uzna za równoważne z badaniami na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB, badania laboratoryjne nawierzchni sportowej wykonane przez instytucje upoważnione do ich wykonania

Pytanie 5
Czy Zamawiający w celu potwierdzenia jakości nawierzchni z trawy syntetycznej będzie wymagał oddzielnie certyfikatu FIFA 1 lub 2 Star, potwierdzającego jakość nawierzchni już ułożonej i użytkowanej na obiekcie sportowym oraz dodatkowo badania specjalistycznego laboratoriom badającego nawierzchnie sportowe  jako dokumentu równoważnego z badaniami na zgodność z normą PN-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB.
Odpowiedź 5
 Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów niż te, które zostały zapisane 
w SIWZ oraz modyfikacji SIWZ.

Pytanie 6
Czy zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji zgodności z normą PN EN 15330 1:2008.
Zamawiający wymaga badań na zgodność z normą PN EN 15330 1:2008 lub ważnej Aprobaty ITB lub Rekomendacji ITB.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, producent wyrobu wystawia deklarację zgodności.
Aprobaty techniczne ITB nie są wydawana dla sztucznych nawierzchni od 2004r., natomiast rekomendacje techniczne ITB stanowią jedynie dobrowolne specyfikacje techniczne i nie zawierają badania na zgodność z PN EN 15330:2008. Nie istnieją ważne dokumenty ITB potwierdzające zgodność z PN EN 15330:2008 sztucznych traw. Istniejący zapis uniemożliwia zaoferowanie produktów instalowanych na stadionach całej europy. Specjalistyczne laboratoria np. Labosport wykonujące badania w oparciu o Handbook of Test Methods for Football Turf badają nawierzchnie dopuszczone do stosowania i zgodne z normą EN 15330 1:2008.
Odpowiedź 6
Zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330 1:2008.

Pytanie 7
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie umiejscowienia i rodzaju pozycji z kosztorysu zamieszczonego w BIP Ożarów w dniu 18 stycznia 2010r- kosztorys „Budynek zaplecza sportowego”. Proszę określić czy są to pozycje zamienne, czy uzupełniające poprzedni przedmiar (jeśli zamienne to proszę podać numery pozycji wymienianych pozycji).

Odpowiedź 7
Przedmiar robót- Baza sportowo- rekreacyjna w Ożarowie, Budynek zaplecza sportowego:
- dodatkowe pozycje wprowadzone do przedmiaru poz. nr 34, poz. nr 35, poz. od nr 286 do nr 290.
- pozycje, których obmiar uległ zmianie poz. nr 242, poz. nr 243, poz. nr 245, poz. nr 295 
Przedmiar robót – Baza sportowo rekreacyjna w Ożarowie- zagospodarowanie terenu
- dodatkowe pozycje wprowadzone do przedmiaru od nr 302 do nr 312
Przedmiar robót - Baza sportowo rekreacyjna w Ożarowie, Trybuny widowiskowe, bud. Zaplecza treningowego, bud. Zaplecza technicznego
- pozycja, której obmiar uległ zmianie poz. nr 66.
Przedmiar robót – Baza sportowo-rekreacyjna w Ożarowie, Instalacje zewnętrzne
- dodatkowe pozycje wprowadzone do przedmiaru – od poz. nr 73 do poz. nr 90
Przedmiar robót – Baza sportowo-rekreacyjna w Ożarowie, Zagospodarowanie terenu
- dodatkowe pozycje wprowadzone do przedmiaru – od poz. nr 302 do poz. nr 312
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