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WSZYSCY WYKONAWCY 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej  Pzp, wyjaśnia co następuje: 
 

PYTANIA: 

1. Zgodnie z normą PN-EN 12193 Oświetlenie w sporcie, obiekt można zaklasyfikować do II klasy rozgrywek. 
Wymogi normatywne oprócz wymagań natężeniowych, przedstawiają graniczne wartości wskaźnika olśnienia GR. 
W symulacji oświetlenia stadionu lekkoatletycznego  brak jest wyników dotyczących wskaźnika olśnienia. Aktualne 
rozwiązanie oświetlenia obiektu, opiera się na oprawach montowanych na słupach o wysokości 10m. Takie 
rozwiązanie budzi wątpliwości dotyczące braku spełnienia wymagań normatywnych w zakresie olśnienia. Zgodnie 
z dobrą praktyką oświetlenia sportowego, zaleca się aby oświetlenie boisk wraz z bieżnią lekkoatletyczną 
oświetlone zostało z wysokich masztów w celu ograniczenia zjawiska olśnienia i spełnienia wymagań 
normatywnych. Aktualne rozwiązanie stworzy  niepoprawne warunki do pracy wzrokowej np.: powstawanie długich 
cieni uczestników rozgrywki, zwiększenie kontrastów widzianych przez obserwatora, spowodowane 
umieszczeniem opraw o wysokiej luminancji w polu pracy bezpośredniej czego skutkiem może być szybsze 
meczenie się wzroku. Rozmieszczenie opraw zgodnie z dobrą praktyką i zaleceniami, powinno znajdować się 
blisko narożników pola rozgrywki. Pozwala to na zoptymalizowanie ilości opraw i uzyskanie normatywnie 
wymaganych natężeń i równomierności oświetlenia.  
Czy w takim wypadku dopuszcza się rozwiązanie alternatywne oświetlenia stadionu lekkoatletycznego w postaci 
zastosowania 4 lub 6 masztów o wysokości od 16 do 20m? Pozwoli to na uniknięcie niepożądanych zjawisk takich 
jak męczenie wzroku i olśnienie a również wpłynie na poprawę równomierności oświetlenia. 
 
2. Jaka nawierzchnia ma być na rzutni dyskiem i młotem (pow. 2500 m2) - wg opisu w dokumentacji wynika, że 
trawiasta, natomiast z załączonego w odpowiedziach rysunku - mata elastyczna. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
3. Na rzucie PZT nie są widoczne balustrady zewnętrzne. Prosimy o uzupełnienie. 
 
4. W dokumentacji znajduje się  konstrukcja żelbetowa i stalowa zadaszenia  trybun . Prosimy o wyjaśnienie czy 
od spodu trybuny (pod siedziskami ) ma być wypełnienie ziemią czy należy wymurować podparcia? 

Czy na trybunach powinny być barierki zabezpieczające ? Prosimy o wyjaśnienie.  

5. Brak przekrojów nawierzchni i podbudowy dla rzutni dyskiem i kulą. Dokumentacja powołuje się na producenta 
systemu, ale nie wskazuje systemu. Prosimy o uzupełnienie. 

6. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 9 lipca 2019r. wnosimy o dokonanie modyfikacji odpowiedzi 
na pytanie nr 14. 



Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia wymogów stawianych dla nawierzchni poliuretanowej 
przedstawienia: 

a) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości  na  bieżnię, 

b) Atest Higieniczny PZH  lub dokument równoważny, 

c) Karta techniczna  oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta, 

d) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 

Żaden z wyżej wymienionych dokumentów nie pozwoli Zamawiającemu na obiektywne i rzetelne zweryfikowanie 
właściwości nawierzchni. Jedynymi dokumentami pozwalającymi na weryfikację są raporty z badań laboratoryjnych 
przeprowadzone przez niezależne akredytowane laboratorium. W ślad za specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót rozdział XI SST.B.10.00 pkt 2.1.1, która jest integralną częścią SIWZ proszę o rozszerzenie 
katalogów wymaganych dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej o:   

„Kompletny raport z badań, wydany przez jednostkę akredytowaną potwierdzający zgodność proponowanej 
nawierzchni z wymogami PN-EN 14877:2014 i potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego 
parametry nawierzchni”. Wymóg ten pozwoli Zamawiającemu uniknąć nieuczciwych praktyk stosowanych przez 
Wykonawców niespełniających wymagań. Ponadto pragnę zauważyć, iż w stosunku do nawierzchni z trawy 
syntetycznej Zamawiający postawił taki wymóg. 

7. Proszę  o  przedstawienie na  oprawach jakich producentów  zostało  zaprojektowane  boisko. Zwracamy się 
również z prośbą o dołączenie do dokumentacji iluminacji natężenia  oświetlenia. 

8. Proszę o informację czy ławki wrysowane na pzt należy ująć do wyceny, jeżeli tak proszę o korektę obmiaru. 

9. Bardzo prosimy o wyjaśnienia do wytycznych nawierzchni, ponieważ są  problemy z certyfikatami , które należy 
załączyć do oferty: 

a)TRAWA SZTUCZNA 

Opisane wytyczne są określone w oparciu o konkretną nawierzchnię (jaką?). Podane parametry wytrzymałościowe 
są niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1.  

Jeśli chodzi o certyfikaty  FPP to FIFA PREFFERED PRODUCER – to potwierdzenie działań lobbystycznych a nie 
jakości. 

Niewielu producentów zabiega o taki certyfikat. Wielu producentów, którzy nie mają certyfikatu FPP maja status 
FLP (FIFA LICENCED PRODUCER).  

Czy taki dokument wystarczy? 

b) NAWIERZCHNIA PU 

Opisane wytyczne są określone w oparciu o konkretną nawierzchnię (jaką?).Wymagane parametry są niezgodne 
z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 i wytycznymi IAAF dla nawierzchni la. 

Dodatkowo wymagany jest certyfikat IAAF Class 1, który nie jest certyfikatem dla nawierzchni ale dla obiektu 
(stadionu). Prosimy o zmiany wytycznych nawierzchni .  



10. Wg SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obowiązuje nas dokumentacja. Skoro budynek 
magazynowy jest wyłączony z przetargu, to czy przedmiar robót dotyczy całości robót zewnętrznych? 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu rzeczowego robót w obecnym przetargu, szczególnie w zakresie przyłączy, 
nawierzchni itp. 

11. Do kogo należy zakup wyposażenia sportowego typu bramki , wyposażenie pozostałych rzutni, skoczni  itp, 
skoro mają być zamontowane tylko tuleje -opis do przedmiaru robót budowlanych? 

12. Jeśli zachodzi tak potrzeba , bardzo prosimy o zamieszczenie wykazu wyposażenia dodatkowego -Załącznik 
Nr 1 do szczegółowego opisu zamówienia (brak w dokumentacji). 

13. W związku z bardzo krótkim czasem na przygotowanie oferty i licznymi pytaniami od firm specjalistycznych 
zajmujących się nawierzchniami, wyposażeniem itp. bardzo prosimy o wydłużenie terminu na przygotowanie oferty. 

14. W projekcie technicznym i przedmiarze robót nie ma informacji na temat ukształtowania terenu. Brakuje projektu 
niwelety terenu wraz z bilansem ilości robót ziemnych. Brak korytowania pod nawierzchnie. Bardzo prosimy o 
uzupełnienie. 

15. Wg opisu powierzchnia biologicznie czynna na obszarze opracowania wynosi 26 449,19 m2, natomiast wg 
przedmiaru robót powierzchnia  trawników do wykonania wynosi 900 m2. Czy na całym tym terenie należy wykonać 
trawniki? Prosimy o doprecyzowanie , gdzie należy wykonać trawniki w koniecznej ilości. 

16. Czy przy wymianie kostki na istniejących chodnikach, należy wykonać również nowe podbudowy czy tylko 
rozebrać starą kostkę i położyć nową? 

17. Wg rozdziału XI -SST.B.10.00 zakres robót ujęty w pkt.1.3 obejmuje montaż elementów stałych i ruchomych, 
montaż wyposażenia sportowego, siatek zabezpieczających itd. Jeżeli wyposażenie ruchome nie jest objęte 
niniejszym przetargiem prosimy o wykaz tych elementów, podobnie co do elementów montowanych w sposób 
trwały (np. tuleje do słupków). Nie znając całkowitego wyposażenia obiektu w różne elementy, trudno wykonawcy 
decydować o montażu tulei. Prosimy o wykaz urządzeń do zamontowania tulei i do całkowitego montażu. Prosimy 
o udostępnienie Załącznika Nr 1 do Szczegółowego opisu zamówienia dla zadania pn: "Opracowanie dokumentacji 
projektowej stadionu lekkoatletycznego" dla określenia wyposażenia dodatkowego. 

18. Czy po stronie wykonawcy  należy  wykonanie zeskoku na skoczni do " skoku o tyczce" oraz do "skoku wzwyż"? 

19. Czy opaska chodnikowa szerokości 1m z kostek gumowych brukowych wokół bieżni okólnej ma być wykonana 
z granulatu EPDM czy z gumy połączonej spoiwem poliuretanowym (SBR) - bardzo duża rozbieżność cenowa. 

20. W projekcie nie ma wykazu ławek terenowych (zaznaczono ławki kreskami). Opis wskazuje na ławki drewniane 
na konstrukcji żeliwnej. Prosimy o wykaz rozmiarów, ilości  i  producenta. 

21. W jaki sposób należy zamontować membranę nad stalowym zadaszeniem trybun? Prosimy o podanie sposobu 
montażu? 

22. W związku z dużym  zakresem prac do wyceny  , koniecznością zwracania się z zapytaniami do producentów, 
podwykonawców ( m.in. poza Kielcami ) i  wydłużonym czasem oczekiwania na odpowiedzi (pora urlopowa),  
przeniesienie wszystkich elementów cenowych do kosztorysów  wymaga  dużej  ilości  czasu , dlatego bardzo 
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 25.07.br. 

23. Pomimo ze w opisie do projektu jak niżej zawarto konieczność  wymianę przewodów teletechnicznych oraz 
światłowodów kosztorys nie zawiera tych pozycji. Proszę o informację czy należy uwzględnić w wycenie ? Cytat 



,,Prowadzone w przebudowywanej kanalizacji istniejące kable należy  przebudować. Kabel telekomunikacyjny typu 
XzTKMXpw5*4*0,6 relacji łącznik bud. Bi C- szafa w hali sportowej, będzie wycofany z szafy kablowej od strony 
hali na odcinku do studni T-1.1, a następnie wprowadzony do nowej wybudowanej kanalizacji. Kabel ponownie 
zostanie zakończony na łączówce w szafie w hali. 

24. Istniejący kabel typ Z-HOTKtds 8J relacji łącznik bud. B i C – szafa w hali sportowej, będzie wycofany z  szafy 
kablowej od strony hali na odcinku do studni T-1.1, a następnie wprowadzony do nowej wybudowanej kanalizacji. 
Kabel ponownie będzie należało zakończyć na panelu światłowodowym w   hali  idzie wycofany z szafy kablowej 
od strony hali na odcinku do studni T-1.1, a następnie wprowadzony do nowej wybudowanej kanalizacji. Kabel 
ponownie będzie należało zakończyć na panelu światłowodowym w szafie w hali.’’ 

25. W związku z informacją w branży budowlanej projektu o wyłączeniu z obecnej realizacji obiektu magazynu przy 
hali sportowej  Prosimy o podanie nowej lokalizacji znajdujących się  w tym obiekcie elementów instalacji takich jak 
:- złącze zasilające ZK, - rozdzielnia główna i teletechniczna, - wyprowadzenie kabli zasilających i odpływowych z 
rozdzielni głównej, - przyłącza teletechnicznego kanalizacji. 

26. Branża budowlana:- prosimy o uzupełnienie informacji o opis nawierzchni- rzut dyskiem i młotem- ok. 2500 m2- 
jaki rodzaj warstw? - prosimy o uzupełnienie informacji o opis nawierzchni- rzut do pchnięcia kulą  - jaki rodzaj 
warstw? 

27. Prosimy o wyjaśnienie  w sprawie referencji 

a) wg SIWZ należy wykazać się jedną robotą związaną z budową stadionu na kwotę nie  mniejszą niż 2 mln zł 

b) wg rozdziału XI SST.B.10.00 wymagane są dokumenty – dwa stadiony z bieżnia okrężną str. 75 dla nawierzchni 
poliuretanowo-gumowej. 

Prosimy o wyjaśnienie  w sprawie referencji 

a) wg SIWZ należy wykazać się jedną robotą związaną z budową stadionu na kwotę nie  mniejszą niż 2 mln zł 

b) wg rozdziału XI SST.B.10.00 wymagane są dokumenty – dwa stadiony z bieżnia okrężną str. 75 dla nawierzchni 
poliuretanowo-gumowej. 

28. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie na planszy znajduje się  boisko do badmintona? czy wyposażenie tego boiska w 
siatki itp. leży postronnie Wykonawcy. 

 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad 1. Dopuszcza się rozwiązania i materiały równoważne. Nie dopuszcza się rozwiązań alternatywnych. 
Oświetlenie należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową. 

Ad 2. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr A 505a (warstwy jak na rysunku: grunt 
rodzimy; geowłóknina, warstwa odsączająca z piasku-20cm, podbudowa tłuczeń (32-63mm)–15 cm, podbudowa 
tłuczeń (5-32mm)–10 cm, warstwa klinująca kruszywo (0,075-5mm) -3cm, mata elastyczna - nawierzchnia 
sztuczna – 1cm 

Ad 3. Balustrady przy budynku nie są przedmiotem niniejszego postępowania.  
 



Ad 4. Trybuny pod siedziskami Rys. A-507 powinny być wypełnione piaskiem. Barierki zabezpieczające 
(ogrodzenie wewnętrzne rysunek A516) wykonujemy przy płycie stadionu na całej długości trybun. Na całej 
długości trybun po stronie tylnej należy wykonać ogrodzenie do wysokości 2m od poziomu terenu (wysokość 
ogrodzenia 1,4 m). Ogrodzenie będzie pełnić również rolę barierek ochronnych. Ogrodzenie wykonujemy z 
materiałów analogicznie jak ogrodzenie podstawowe. W swojej ofercie należy wycenić koszty wykonania 
ogrodzenia 
 
Ad 5. Rysunki: A-504A i A 505A pokazują przekroje podbudów i nawierzchni dla rzutni dyskiem i pchnięcia kulą. 

Ad 6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca jest 
zobowiązany złożyć. Sekcja VII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NA 
POTWIERDZENIE ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM 
OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie 
podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w SIWZ.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej 
zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 zamieszcza informacje o tych podmiotach. 

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Uwaga! 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada 
żądając właściwych oświadczeń i dokumentów czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 6.  

6. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej zobowiązany jest 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
1) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 1 pkt 1 SIWZ  

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości minimum 3.000.000 zł. 



2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego wyżej dokumentu zamawiający 
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp; 

3) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust.1 pkt  2  lit.a  SIWZ - wykaz robót budowlanych 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

4) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust.1 pkt 2 lit. b SIWZ wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.  

C. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego: 
1) w zakresie jakości nawierzchni poliuretanowej: 

a) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na  bieżnię, 
b) Atest Higieniczny PZH  lub dokument równoważny, 
c) Karta techniczna  oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta, 
d) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.  
e) Kompletny raport z badań, wydany przez jednostkę akredytowaną potwierdzający zgodność 
proponowanej nawierzchni z wymogami PN-EN 14877:2014 i potwierdzający wszystkie wymagane 
przez Zamawiającego parametry nawierzchni. 

2) w zakresie jakości nawierzchni z trawy syntetycznej: 
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub 
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypełnienie+ mata), potwierdzający 
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i 
Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 



Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w 
oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2012).  
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca 
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty 
raportem z badań.  
c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 
d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

7. Jeżeli, okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o  udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

8. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 B: 
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; dokumenty wystawione 
muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne 

a. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w ust.7, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w odpowiednich terminach. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

b. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
ust. 6B pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 



samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

c. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. 
zm). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.” 

Ad 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy PZP Zamawiający nie może wskazać producentów opraw 
zastosowanych do oświetlenia boiska. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować oprawy, które będą spełniać wymogi równoważności podane w 
Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót, a szczególności: 

- oprawa D1 ( do oświetlenia boiska ): 

- projektor LED do zastosowania zewnętrznego, 
- optyka asymetryczna, 
- źródło światła złożone z modułów LED, 
- strumień świetlny nie mniejszy niż  101000 lm, 
- moc: nie większa niż 1150W, 
- temperatura barwowa: 4000K, 
- współczynnik oddawana barw większy lub równy 70, 
- stopień szczelności minimum  IP 66, 
- napięcie zasilania 230-240V, 

 

Ad 8. Elementy malej architektury (w tym ławki) i wyposażenie ruchome nie są przedmiotem niniejszego 
postępowania  

Ad 9. Dokumenty jakich zamawiający będzie wymagał na potwierdzenia jakości nawierzchni dla sztucznej trawy i 
poliuretanu Zamawiający określił w odpowiedziach na pytanie14 z dnia 9.07.2019r. oraz w odpowiedziach powyżej  

Ad 10. Budynek magazynowy nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, przyłącza  do budynku nie będą 
wykonywane. Nawierzchnie utwardzone będą wykonane w całości.  

Ad 11. Zakup wyposażenia stadionu będzie przedmiotem, odrębnego postępowania przetargowego. 

Ad 12. Zakup wyposażenia stadionu będzie przedmiotem, odrębnego postępowania przetargowego. 

Ad 13. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawców, termin składania ofert zostanie wydłużony. 



Ad 14. Zamawiający nie dysponuje bilansem mas ziemnych. W załączeniu mapa do celów projektowych z 
pokazanymi rzędnymi terenu. 

Ad 15. Trawniki (wymiana podłoża oraz obsianie) należy wykonać bezpośrednio przy płycie  stadionu w obszarze 
wygrodzonym. Na pozostałym obszarze prac teren należy wyrównać i obsiać tylko trawą. 
 
Ad 16.  Istniejące chodniki w większości znajdują się w obszarze wykonywanych sieci sanitarnych i w znacznej 
części zostaną zniszczone. Należy przewidzieć wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni. 

Ad 17. Załącznika Nr 1 określał wyposażenie stadionu, które nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. W 
swojej ofercie należy wycenić elementy trwale związane z płytą stadionu pokazane na rysunku A-500; przede 
wszystkim tuleje do montażu: bramek, słupków do badmintona (2 boiska), kpl elementów dla skoczni do skoku w 
dal i trójskoku, przeszkodę do rowu z wodą, kompletną klatkę do rzutu młotem i dyskiem.   

Ad 18. Zeskoki do „skoku o tyczce" oraz do "skoku wzwyż" są elementami ruchomymi. 

Ad 19. Wokół bieżni okólnej należy wykonać opaskę chodnikową szerokości 1m (zgodnie z opisem zawartym w 
aneksie)  z gumowej kostki brukowej gr 4,3 cm na podbudowie jak dla chodnika. Kostka wykonana z granulatem 
SBR 

Ad 20. Elementy małej architektury oraz wyposażenie ruchome nie są przedmiotem niniejszego postępowania.   

Ad 21. Do mocowania membrany należy stosować chwytki - płytki kontrujące - zalecane przez producenta 
membrany dedykowane do zaprojektowanej podkonstrukcji. Chwytki spawane lub skręcane do konstrukcji stalowej 
w ilości sugerowanej przez producenta. Membrana zaopatrzona na brzegach w oczka owalne lub okrągłe (stalowe 
ocynkowane) umożliwiające przepuszczenie linki. Bezwzględnie należy użyć akcesoriów jednego producenta.. 

Ad 22. Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawców i wydłuży termin składania ofert  

Ad 23. Zamawiający informuje, iż w opisie do projektu nigdzie nie zawarto informacji o konieczności wymiany 
przewodów, tylko konieczność przebudowy kanalizacji teletechnicznej. Oznacza to, że istniejący kabel 
XzTKMXpw5x4x0,6 będzie do wykorzystania zgodnie z opisem.  

Jeżeli Wykonawca uzna, iż jest to niewykonalne to musi uwzględnić w swojej wycenie materiał konieczny do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Ad 24. Zamawiający informuje, iż w opisie do projektu nigdzie nie zawarto informacji o konieczności wymiany 
przewodów, tylko konieczność przebudowy kanalizacji teletechnicznej. Oznacza to, że istniejący kabel Z-HOTKtds 
8J będzie do wykorzystania zgodnie z opisem.  

Jeżeli Wykonawca uzna, iż jest to niewykonalne to musi uwzględnić w swojej wycenie materiał konieczny do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

Ad 25. W związku z brakiem realizacji budynku magazynowo-technicznego nowa lokalizacja urządzeń będzie 
następująca: 

- złącze ZK -  wschodnia ściana hali sportowej (w pobliżu narożnika południowo-wschodniego budynku) 

- rozdzielnica główna RG i szafa CTTV – hall wejściowy hali sportowej (ściana od windy ) 

 



Ad 26. Rysunki A-504A oraz A-505A pokazują przekroje (warstwy) przedmiotowych rzutni  

Ad 27. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zgodnie z SIWZ tj.: 

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie stadionu lekkoatletycznego lub boiska 
sportowego, o całkowitej wartości robót brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

Oraz 

- jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową budynku wraz z instalacjami sanitarnymi, 
elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w zakresie wykonania dróg dojazdowych, chodników, 
oświetleniem, której wartość brutto wyniosła nie mniej niż 5 000 000 zł (słownie: piec milionów złotych). 

Ad 28. Rysunek nr A-500 lokalizuje boiska do badmintona. Wyposażenie nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4  Pzp Zamawiający dokonuje zmiany: 

a) w sekcji XII ust. 14 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

„14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: 

 
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: 

Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 

[23.07.2019 r. , godz. 1330.]” 
 

 

b) w sekcji XIII ust. 1 i ust. 2 SIWZ, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie: 

„XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Sekcji XII ust. 14 SIWZ w 

siedzibie Zamawiającego:  
Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce  
Budynek B. pok. 2.33 Dział Zamówień Publicznych, nie później niż do dnia 23.07.2019 r. godz. 1300 

2. Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie terminu składania 
ofert, o godz. 1330.” 

 

 

 Zatwierdził 
 
 
 Kanclerz 
 dr inż. Kazimierz Sokołowski 
 


