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Niemodlin, 04 grudnia 2013 r. 
IFE.271.18.2013 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
        pn. „Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie ogrodzenia wysokiego i niskiego z paneli NYLOFOR 3D 
na kolor zielony RAL 6005 a nie 6002? 

Odpowiedź: Tak. 
 
2. Proszę o sprecyzowanie jakiej wysokości ma być ogrodzenie wysokie boiska (panele 

przewidziane do montażu na ogrodzeniu występują tylko w wys. 2,43). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli ogrodzenia o wys. 2,43. 
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza montaż ogrodzenia niskiego za pomocą słupków systemowych  

o wymiarze 40x60 mm 
Odpowiedź: Nie. 
 
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rys. ogrodzenia wysokiego. 
Odpowiedź: Należy zastosować ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z poziomym 
drutem montowane płaskim zakończeniem ku górze. Elementy stalowe ocynkowane  
i malowane w kolorze zielonym. Proponowany typ – Nylofor 3D Super lub równoważny. 
 
5. Proszę o wyjaśnienie co w przedmiarze oznacza obmiar 96 m jeżeli należy zamontować 6 paneli 

o wymiarze 6x4 m. 
Odpowiedź: Należy zastosować piłko chwyty w linii boiska wg systemu producenta o wys. 6m i 
długościach 60 m i 36 m. zamieszczony w dokumentacji rysunek piłko chwytów jest 
przykładowym rozwiązaniem. 
 
6. Proszę o zamieszczenie dokumentacji w lepszej rozdzielczości (rys. zamieszczone przez 

Zamawiającego po wydrukowaniu nie są w skali). 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia dokumentacji w lepszej 
rozdzielczości gdyż ma to przełożenie na wielkość zapisanych plików. Zamawiający nie jest  
w stanie zamieścić na stronę, ze względów technicznych (serwer) plików przekraczających 
swoją pojemnością 5MB. 
W związku z powyższym Zamawiający daje możliwość Wykonawcom pobrania dokumentacji  
w swojej siedzibie. 
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7. Panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z poziomym drutem płaskim (np. Nylofor 3D Super, 

firmy Betafence lub równoważne montowane płaskim zakończeniem ku górze) firma Betafence 

nie posiada takiego rozwiązania w swojej ofercie czy Zamawiający dopuszcza zamianę tego 

panela na Nylofor 2 D panel ogrodzeniowy płaski? 

Odpowiedź: W dniu 03.12.2013 r. Zamawiający uzyskał informację od przedstawiciela firmy 

Betafence Sp. z o.o. w Kotlarni, że produkt – panele ogrodzeniowe Nylofor 3D Super jest 

dostępny na zamówienie. 

 

8. Na rys. TE/10/02/11 piłkochwyty zostały przewidziane jako siatka polipropylenowa 4,5x4,5cm na 

lince naciągowej i panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo np. Nylofor 3D Super. Natomiast  

w opisie do SIWZ jest mowa tylko o siatce polipropylenowej na lince stalowej ze słupami 

stalowymi o wys. 6 m (systemowe) które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?  

Odpowiedź: Należy przyjąć piłkochwyty systemowe w formie siatki polipropylenowej, 

rozwieszonej na lince stalowej ze słupami stalowymi o wys. 6 m. 

 

9. Prosimy o podanie ilości siedzisk na trybunie – czy 239szt wynikające z rysunku czy 445szt 

wynikające z SIWZ? 

Odpowiedź: Ilość siedzisk wynosi 445. Rysunek przedstawia tylko 1 segment trybun, natomiast 

trybuny składają się z 2 segmentów. 

 

10. Z uwagi na rozbieżność przedmiarów na chodniki z dokumentacja (nieprawidłowe miąższości 

warstw konstrukcyjnych, brak podbudowy z tłucznia 0/63mm gr. 15cm, brak obrzeży 6x20cm) 

prosimy o poprawienie załączonego przedmiaru. 

Odpowiedź: Pod chodniki należy wykonać warstwę konstrukcyjną z tłucznia 0 - 31,5 mm 
grubości po zagęszczeniu 10 cm. Przyjąć obrzeża betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 04.12.2013 r. 

 
          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 


