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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. 
Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja boisk 
sportowych przy Szkołach Podstawowych  w Fałkowie i w Czermnie”: 
 
 
Pytanie 8.  Proszę o podanie wysokości środków przeznaczonych na te inwestycje. 
Odpowiedź: Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2024 Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019. Poz. 1843), kwotę jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
 
Pytanie 9.  Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie fakturami częściowymi? 
Odpowiedź: Tak. Regulacje w tym zakresie znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 
7 do SIWZ 
 
Pytanie 10.  Czy należy wycenić wykonanie warstwy ET gr 25 mm oraz podbudowę? Czy samo 
wykonanie natrysku? 
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem. Na boisku w Fałkowie należy wykonać jedynie sam 
natrysk na istniejącej nawierzchni poliuretanowej. Na bisku w Czermnie należy dodatkowo wykonać 
Warstwę ET 35 mm bez podbudowy - na istniejącej nawierzchni betonowej. 
 
Pytanie 11.  Jaki jest rozstawu otworów do montażu siedzisk na istniejącej metalowej konstrukcji trybun, 
każdy producent siedzisk posiada inny sposób montażu i inny rozstaw otworów lub podanie producenta 
który posiada tego typu siedziska do już istniejącej metalowej konstrukcji trybun? 
Odpowiedź: Rozstaw otworów mocujących siedziska, mierzony w osi tych otworów wynosi 283mm.  
 
Pytanie 12.  W jaki sposób ma być wyczyszczona istniejąca nawierzchnia poliuretanowa  zapis w SIWZ 
"czyszczenie mechaniczne" nie określa czy  ma być zdjęta i zutylizowana na koszt Wykonawcy ? 
Odpowiedź: Istniejąca nawierzchnia poliuretanowa nie będzie zdjęta ani utylizowana. Zakłada się 
jedynie konieczność jej mechanicznego, powierzchniowego wyczyszczenia (np. pozamiatanie lub 
odkurzenie) z uwagi na możliwość pojawienia się zanieczyszczeń, liści lub drobnych, luźnych, 
gumowych elementów starej warstwy ET a także konieczność przygotowania podłoża do natrysku 
zgodnie z zaleceniami producenta farby.     
 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 


