Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala); 12 63 92 303 (sekretariat), fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

INW.271.20.2018

Myślenice, dnia 27.07.2018 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Dotyczy:

Myślenicki Budżet Obywatelski- Budowa ogólnodostępnego boiska do mini
piłki nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy
SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji
technicznej zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące
wyjaśnienia:
Pytanie 1:
W związku z wykluczającymi się zapisami w pkt. 5 i 7 SWIZ prosimy o informację czy
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, osobnych dla poszczególnych zadań.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż zapisy IDW (cześć I SIWZ) są poprawne. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Pytanie 2:
W związku z przedmiotem zamówienia boisko do mini piłki nożnej wnioskujemy o zmianę
parametrów trawy syntetycznej na trawę z przeznaczeniem do piłki nożnej. Trawa zasypana
tylko piaskiem kwarcowym ma przeznaczenie wielofunkcyjne. Trawa do piłki nożnej
zasypywana jest piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Prosimy o zmianę
parametrów. Prosimy o określenie poniższych parametrów:
-nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej,
-typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
-skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
-podkład trawy: lateksowy
-ciężar włókna: min. 13.000 Dtex
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-grubość włókna min. 400 micron
-wysokość włókna: min. 50 mm,
-ilość pęczków: min. 9000 m (min. 16 włókien w pęczku)
-ilość włókien: min. 144 000/ m2
-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.500 gr. / m2
-kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
-wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 21-24kg/m2 i granulat gumowy EPDM z recyklingu
szary lub czarny w ilości 15-17kg/m2.
Dokumenty dotyczące nawierzchni.
- kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według
najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf
(edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z
wymogami FIFA
- atest PZH lub równoważny;
- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry
techniczne);
- próbkę 20x30cm oferowanej trawy ;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w związku z przedłożonym zapytaniem dokonuje zmiany
nawierzchni rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho oraz mini piłki nożnej
z trawy syntetycznej przyjętej w dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej na
nawierzchnię z przeznaczeniem do piłki nożnej z trawy sztucznej wykonanej w technologii
gumowo-piaskowej o parametrach określonych powyżej. Jednocześnie Zamawiający
zamieszcza nowy zamienną dokumentację techniczną.
W związku z dokonaną w dniu 26 lipca 2018 r. zmianą terminu składania ofert na dzień
2 sierpnia 2018 r. Zamawiający nie dokonuje kolejnej zmiany terminu składania ofert.
W związku z powyższym:
1. skreśla się dotychczasową treść pkt 19 IDW (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje

następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu

Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

2 sierpnia 2018

do godz.

10:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę

(paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:
„Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki
nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho” część
zamówienia nr …… (nr ref. INW.271.20.2018).”
Nie otwierać przed dniem: 2 sierpnia godz. 10:15
(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert)
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. skreśla się dotychczasową treść pkt 21 IDW (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje

następujące brzmienie :
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu
Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:
w dniu

2 sierpnia 2018

o godz.

10:15

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania/otwarcia ofert dokonana
została w dniu 26.07.2018 zgodnie z Informacją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie
internetowej Zamawiającego we wskazanym dniu. Wraz z niniejszymi odpowiedziami
Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza zmieniony i uaktualniony dokument IDW
oraz zmienioną dokumentacje techniczną.
Z poważaniem

