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Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Poprawa stanu technicznego salgimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawla ll w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, w tym:
Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach

zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie.
Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowej
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budowq pilkochwyt6w przy

Szkole Podstawowej nr 1w Kolbuszowej.

Ogloszenie w Biuletynie Zam6wief Publicznych nr 532861-N-2020 z dnia 2020-04-2L r.
Ogtoszenie o zmienia ogloszenia nr 54007753l-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
- Prawo zam6wiei publicznych (t.1. Oz. U. z2OL9 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborfic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje uzupelnienie pytania nr 5 z dnia 06.05.2020r:

Pytanie nr 5 z dnia 05.05.2020:
Przedmiar rob6t w poz. 1.1 podaje w opis istniejqcej nawierzchni z trawy sztucznej jednak nie podaje
istotnych informacji majqcych wplyw na koszty jej utylizacji.
Wnosimy o podanie danych istniejqcej nawierzchnisportowej obu boisk:
- ciq2aru samej trawy sztucznej na 1 m2.

- ilo6ciwypelnienia z piasku kwarcowego na 1m2.
- ilo6ciwypelnienia z granulatu gumowego na 1 m2.

Odpowiedi na pytanie nr 5 z dnia 06.05.2020:
Boiska byly ekspoatowane przez kilkana5cie lat i trudno jedznoznacznie okreslid uklad warstw
po uplywie czasu. Natomiast w momencie realizacji mialo nastepujace warstwy: trawa syntetyczna
polietylenowa o dlugo6ciwt6kna 32mm, wypetnienie piaskiem krzemowym igranulatem gumowym.

Uzupelnienie odpowiedzi na pytonie nr 5 z dnia 06,05,2020:
Po analizie archiwalnej dokumentacji odbiorowej oraz po konsultacji z wykonawcq rob6t z 2008 roku
zamawiajqcy okre6la nastqpujqce parametry demontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:
- ciq2ar samej sztucznej trawy -2,4L2kg/m2,
- ciq2ar wypelnienia z piasku kwarcowego - 18 kg/m2,
- ciqiar wypelnienia z granulatu SBR - 8 kelm2.
Ponadto Zamawiajqcy przekazuje skany dokument6w odbiorowych z 2008 roku:
- skan deklaracji zgodnoSci dla nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy PE-BA GRASS 32 mm,
- skan atestu higienicznego dla sztucznej trawy PE-BA GRASS,
- skan karty technicznej sztucznej trawy PE-BA GRASS 32 mm,
- skan atestu higienicznego dla granulatu SBR. Buxtnsrre Kom
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