
 

 

 

Kielce, 04.05.2022 r. 

Znak sprawy: A-II.271.10.2022 
 
 
Dla Wykonawców 
 
 
Dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, którego przedmiotem jest: Część I – Modernizacja bieżni przy SP nr 25  
w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II, Część II – Budowa placu zabaw przy SP nr 25  
w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II  
  

 Pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi  
  

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
dalej jako: SWZ, który wpłynął do Zamawiającego po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), to jest w dniu 03.05.2022 r.,  
w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:   
 
 
PYTANIE 1: 
Dotyczy cz.1. 
Jakiej grubości jest system nawierzchni PU przeznaczony do demontażu? 
Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztu utylizacji. 
 
ODPOWIEDŹ: 
W udostępnionym przedmiarze, Zamawiający wskazuje przybliżoną powierzchnię (m2) oraz szacowaną 
ilość (t) jaką zajmuje nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona do demontażu i utylizacji. 

 
PYTANIE 2: 
Dotyczy cz.1. 
ST podaje wadliwy opis wierzchniej warstwy nawierzchni PU bieżni: 

 
Zwracamy uwagę, że ST podaje grubość wierzchniej warstwy nawierzchni bieżni niezgodny  
z technologią. Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem 
technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta.  
Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje 
zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie. 
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa 
się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania 
zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. 
Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego 
następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej 
nawierzchni. 
Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu 
przepuszczalności dla wody. 
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do 
wykonania robót niezgodnie z technologią. 
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Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia 
trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych 
konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. 
W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – 
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty 
nawierzchni PU typu NATRYSK. 
Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK: 
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do 
mas PU. 
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką 
do mas PU. 
W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy 
nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć 
ok. 2 kg mieszanki na 1 m2. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
PYTANIE 3: 
Dotyczy cz. 1. 
ST podaje: 

 
Czy na pewno zamawiana jest nawierzchnia PU typu natrysk ze szpachlą PU powodującą, że 
nawierzchnia będzie nieprzepuszczalna dla wody? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 
 
PYTANIE 4: 
Dotyczy cz. 1. 
Przedmiar podaje błędny RAL 2004 dla nawierzchni PU. 
Informujemy, że kolor ceglasty to RAL 3016. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że kolorystyka nawierzchni oraz malowania ma charakter poglądowy. 
Docelowe kolory, o odcieniach zbliżonych do założeń projektowych należy uzgodnić na etapie realizacji 
z Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu. 
 
PYTANIE 5: 
Dotyczy cz. 1. 
Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wg odpowiedzi. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z SWZ, dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 
 
PYTANIE 6: 
Dotyczy cz.2. 
PFU przewiduje nawierzchnię bezpieczną z granulatem EPDM w RAL 7015 a jest to granulat niestabilny 
UV i dla zachowania jego koloru konieczne jest zastosowanie specjalnego lepiszcza PU ze stabilizacją 
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UV, które jest znacznie droższe od podstawowego bez stabilizacji UV. Na rynku występują również 
lepiszcza PU o podwyższonej stabilizacji UV jednak nie pełnej, co nie gwarantuje odpowiedniej 
stabilizacji koloru. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podstawowego lepiszcza PU czy o podniesionej stabilizacji 
czy tylko najlepsze lepiszcze z pełną stabilizacją UV dedykowaną do EPDM w RAL 7015? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z treścią § 51 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7B do SWZ, Wykonawca jest 
odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady urządzeń dostarczonych  
i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robót budowlanych, w związku  
z powyższym Wykonawca powinien przewidzieć zastosowanie materiałów, technologii i urządzeń 
zapewniające trwałość i jakość wykonanych robót na okres rękojmi. 
 
PYTANIE 7: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów 
z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu 
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że granulat użyty do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowych powinien 
pochodzić z pierwotnej produkcji, nie z recyklingu. 
 
PYTANIE 8: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 
budżet Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wskazuje, że najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
niniejszego zamówienia.  
 
PYTANIE 9: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
ODPOWIEDŹ: 
W zakresie cz. 1 Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację projektową niezbędną do 

wykonania zakresu przedmiotowego zadania, na której zaznaczone są zinwentaryzowane sieci oraz 

ewentualne kolizje.  

W zakresie cz. 2 Zamawiający informuje, że opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej 
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych oraz późniejsza realizacja przedmiotowych robót 
budowlanych jest w zakresie Wykonawcy. 

 
 
 



4 
 

PYTANIE 10: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna  
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ: 
W zakresie cz. 1 Zamawiający informuje, że udostępnił posiadaną dokumentację projektową niezbędną 
do wykonania przedmiotowego zadania. 
W zakresie cz. 2 Zamawiający informuje, że opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej 
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych jest w zakresie Wykonawcy. 

 
PYTANIE 11: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ: 
W zakresie cz. 1 Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego 
wykonania zadania. 
W zakresie cz. 2 Zamawiający informuje, że opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej 
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych jest w zakresie Wykonawcy. 
 
PYTANIE 12: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Umowa (ROZDZIAŁ XIII §62.1 3)) podaje: 
 

 

 
Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla 
przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną 
definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania 
technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  
„występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
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a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości występujących na 
obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, 
tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących na obszarze 
realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych  
z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 
nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 
technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia 
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu 
wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 
wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 
wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma 
wpływu na warunki atmosferyczne. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy 
i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie 
z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie 
będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za 
czynniki od niego obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały 
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości 
zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 
niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie cytowanego fragmentu zapisu umowy: 
„występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości występujących na 
obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, 
tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących na obszarze 
realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych  
z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w załączonych do SWZ wzorach umów o wykonanie 

robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 7A oraz 7B.  

 
PYTANIE 13: 
Dotyczy cz. 1 i 2. 
Proszę o dopuszczenie odbiorów i płatności wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktur 
częściowych do wartości 80% wynagrodzenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w załączonych do SWZ wzorach umów o wykonanie 
robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 7A oraz 7B.  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie. 
  
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 (-) 

Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 

 
 
 


