
 
 

 

 

Warszawa, dnia 10 maja 2022 r.  

 

 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa, prowadząca 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w 

trybie podstawowym bez negocjacji, na „Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 222 

im. Jana Brzechwy w Warszawie”,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, 

w związku z otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi wraz 

z modyfikacjami zapisów SWZ. 

Pytanie 1.  

Zamawiający podaje w opisie trawy syntetycznej, że „system jest stosowany bez dodatkowych mat 

elastycznych”, natomiast wśród dokumentów Zamawiający wymaga dokumentów dla maty 

amortyzującej. Jest to najprawdopodobniej błąd. Dla traw o wysokości włókna min. 50mm nie wymaga 

się stosowania podkładów amortyzujących, z uwagi na ilość wypełnienia, które zapewnia odpowiednie 

warunki do gry.  

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przedstawienia dokumentów dla maty elastycznej.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu udzielanego zamówienia nie obejmuje wszystkich prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co zamawiający wskazał w pkt. III.1. SWZ.  

Zagadnienia poruszone w pytaniu nr 1 nie dotyczą zakresu aktualnie udzielanego zamówienia. 

 

Pytanie 2.  

Pragniemy zauważyć, że podana przez Zamawiającego waga włókna określona na poziomie 

100800g/m2 jest błędna. Nie ma możliwości, aby trawa osiągnęła taką wagę włókna. 

Najprawdopodobniej waga włókna miała zostać określona na poziomie min. 1008,00g/m2.  

W związku z powyższym prosimy o poprawę pomyłki pisarskiej i określenie wagi włókna na poziomie 

min. 1008g/m2. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu udzielanego zamówienia nie obejmuje wszystkich prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co zamawiający wskazał w pkt. III.1. SWZ.  

Zagadnienia poruszone w pytaniu nr 2 nie dotyczą zakresu aktualnie udzielanego zamówienia. 

 

Pytanie 3.  

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Zamawiający podaje, że trawa ma być 

zasypana granulatem gumowym SBR, natomiast w Projekcie Zagospodarowania Terenu 

Zamawiający wymaga trawy syntetycznej zasypywanej granulatem gumowym EPDM. W 

związku z występującymi rozbieżnościami odnośnie zasypu prosimy o sprecyzowanie jakiego 

granulatu gumowego wymaga Zamawiający? 



 
 

 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu udzielanego zamówienia nie obejmuje wszystkich prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co zamawiający wskazał w pkt. III.1. SWZ.  

Zagadnienia poruszone w pytaniu nr 3 nie dotyczą zakresu aktualnie udzielanego zamówienia. 

 

 

Pytanie 4.  

Proszę o wyznaczenie ponownego terminu odbycia wizji lokalnej w godzinach pracy Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający mając na względzie zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów 

ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia wyznaczył dodatkowy termin odbycia 

wizji lokalnej na dzień 9 maja 2022 r. o godz. 12.00. (pismo z dnia 5 maja 2022 r. zamieszczone 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania).  

 

Pytanie 5.  

Umowa (§16 ust. 1) podaje zapisy niezgodny z ustawą pzp. Chodzi o „opóźnienie/opóźnienia", zamiast 

którego powinno być „zwłoki/zwłokę". Wnosimy o stosowną zmianę treści umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis § 16 ust. 1 projektowanych postanowień umowy poprzez wykreślenie 

użytych zwrotów „opóźnienie/opóźnienia” na „zwłoka/zwłokę”.  

 

Pytanie 6.  

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: 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w postanowieniach SWZ. Zamawiający 

nie dysponuje informacjami o sieciach powodujących kolizje niemożliwe do usunięcia w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 7.  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił 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 jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający opisał przedmiotu udzielanego zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zakres opisu przedmiotu zamówienia przedstawia wymogi 

zamawiającego związane z realizacją inwestycji.  

 

Pytanie 8.  

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: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem opisanym postanowieniami SWZ. Zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy określają postanowienia SWZ wraz z załącznikami.  

 

Pytanie 9.  

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót. 

 

Odpowiedź: 

Zakres robót określa SWZ. Przedmiar robót obejmuje szerszy zakres robót niż ujęty przedmiotem 

udzielanego zamówienia. Przedmiar robót ma jedynie znaczenie pomocniczo – informacyjne. 

Zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa z uwzględnieniem pkt. III.1 SWZ. W wersji 

projektu dołączonej do niniejszego pisma Zamawiający na rysunkach nr 1, 2 i 3 oznaczył literowo 

części boiska odpowiednio do określonych w SWZ. 

 

Pytanie 10.  

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu 

zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów rozliczenia 

z podwykonawcami jakie określono w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

 

Pytanie 11.  

Proszę o dopuszczenie faktur częściowych do wartości 80% wynagrodzenia, 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym w zakresie dotyczącym 

sposobu rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

 

Pytanie 12.  

Urnowa (§15 ust. 1. 2) nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników 

niezależnych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych i ich skutków 

uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do §15 ust l, 2)) ppkt c) o treści: 

wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót 

zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 

przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

Alternatywnie proszę o potwierdzenie, że ww. wnioskowany zapis wchodzi o zapisy o sile wyższej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 13.  

Projekt podaje sprzeczne opisy nawierzchni PU. Proszę o jednoznaczne i szczegółowe określenie typów 

zamawianych nawierzchni PU na poszczególne obiekty. 

 

 



 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał niezbędnych zmian i uzupełnień w projekcie dot. nawierzchni PU. Zawierająca 

te zmiany i uzupełnienia wersja projektu zostaje dołączona do niniejszego pisma i jest podstawą 

do opracowania oferty. 

 

 

Pytanie 14.  

Projekt podaje opis nawierzchni z trawy sztucznej dla boiska do piłki ręcznej i siatkówki typowy dla 

boiska do piłki nożnej, która nie nadaje się do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. 

Proszę o zweryfikowanie projektu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu udzielanego zamówienia nie obejmuje wszystkich prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej co zamawiający wskazał w pkt. III.1 SWZ 

Zagadnienia poruszone w pytaniu nr 14 nie dotyczą zakresu aktualnie udzielanego zmówienia.  

 

 

Pytanie 15.  

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt. 4.1.5. ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych wskazał 

wartość zamówienia. 

 

Pytanie  16. 

 

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem technicznym, przedmiarem oraz rysunkami w 

dokumentacji projektowej dot. piłkochwytów proszę o jednoznaczne sprecyzowanie jakich 

słupów piłkochwytów wymaga Zamawiający – aluminiowych użebrowanych czy stalowych. 

 

Odpowiedż: 

 

Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu udzielanego zamówienia nie obejmuje wszystkich prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co zamawiający wskazał w pkt. III.1 SWZ. 

Zagadnienia poruszone w pytaniu nr 16 nie dotyczą zakresu aktualnie udzielanego zamówienia. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zamawiający skreśla dotychczasową treść pkt. III.1. SWZ wpisując w 

miejsce zapisu wykreślonego poniższą treść: 

1. „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji 

zadania pod nazwą: „Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 222 im. 

Jana Brzechwy w Warszawie”, w zakresie obejmującym  boisko wielofunkcyjne do 

koszykówki i siatkówki oraz rozbieg do skoku w dal tj. część C według dokumentacji 

projektowej (granice c1-c2-c3-c4-c5-c6 na rysunku nr1) i ca 35% powierzchni 

(oznaczonej  graficznie w terenie przez Zamawiającego) 3-torowej bieżni 

lekkoatletycznej tj. części B projektu (granice b1-b2-b3-b4 na rys. nr1) stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.” 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

ze względu na umożliwienie Wykonawcom czasu niezbędnego do należytego przygotowania i złożenia 



 
 

ofert, modyfikuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 18 maja 2022 r. Godzina składania ofert: 

8.30. Godzina otwarcia ofert: 9.00.  

 

Załącznik do niniejszego pisma – dokumentacja projektowa uwzględniająca wyżej udzielone 

odpowiedzi.  

 

Informujemy, iż powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacjami stanowią integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

/-/ Ewa Chłosta 
                             DYREKTOR 


