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Wszyscy Wykonawcy  
 
 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na 
wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie:  
 
 
 

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” 
przy ul. Częstochowskiej w Ozimku” 

 
 
 
 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
 
 
Pytanie 1. „Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU typu zamawianego, które posiadają aktualne badania na zgodność z 
normą PN-EN 14877:20214;02 potwierdzające parametry zgodne z tą normą”. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące nawierzchni 
poliuretanowej na następujące: 

 

Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanka granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, 
połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 8 mm. 
Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  
Grubość warstwy ok. 8 mm. Zgodnie z normą PN EN 14877:2014-02 



 
 GMINA OZIMEK  
              siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
              46 – 040 Ozimek 
              Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b 
 

ZZP.271.36.2021.AK 
__________________________________________________________________________________                                                                                

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek 
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl                                                

Pytanie 2. „Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 
b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
uniemożliwiającymi wykonanie robót, tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami o wysokości 
opadów o wysokości powyżej 50mm/m2 w okresie 1 tygodnia 

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron 
wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o ograniczenie jedynie do: intensywnymi opadami 
deszczu, ulewami, nawałnicami o wysokości opadów o wysokości powyżej 50mm/m2 w okresie 1 tygodnia. 
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 wykonanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to 
wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna 
gdyż 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 od wykonawcy i wykonawca 
nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonania 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 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 zmianę ww. cytowanego zapisu ppkt. B na: 
Przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 
wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.” 
  
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy umowy w §11 pkt.1 b) 
 
Pytanie3: „SWZ podaje termin wykonania zamówienia do dnia przekazania placu budowy do 60 dni, natomiast zał. 1 
podaje: 
Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Inwestorowi do 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie 
później niż do dnia 31.10.2021 roku 
Proszę o potwierdzenie, że wiążący jest zapis SWZ.: 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania to 60 dni od daty przekazania placu budowy. 
 
Pytanie 4: „Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto – czerwonym” 
 
Odpowiedź: 
 
Tak.  
 
Pytanie 5: „W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej nawierzchni warstwy nawierzchni sportowej 
PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania 
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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 nie dopuszcza stosowania granulatu z recyklingu. 
 
Pytanie 6: „Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja jest niezbędna dla ograniczenia 
zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu została podana wartość netto zamówienia w pkt. 4.1.5). Natomiast 
kwotę brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zgodnie z ustawą 
PZP art. 222 ust. 4, podaje przed otwarciem ofert. 
 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


