
ZP 341/15/2010
Bobowa, 2010-08-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:                        
ZP 341/15/2010. Nazwa zadania „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 

ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w 
gminie Bobowa.”

 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 
Pytanie :  

1.  Z powodu rozbieżności jakie występują w opisie technicznym i 
przedmiarach, bardzo proszę podać powierzchnię boisk, bieżni oraz 
skoczni w dal na wszystkich boiskach.

2.Czy dopuszczalne jest przyjęcie oczka siatki w otulinie PVC o 
wymiarach 45 mm i średnicy drutu 2,5 mm. Jeśli nie proszę o określenie 
parametrów siatki.

Odpowiedź.

   Ad.1. Należy przyjąć powierzchnie boisk, bieżni oraz skoczni w dal zgodnie z 
wymiarami podanymi w projekcie budowlanym:

Obiekty sportowe:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach
- Boisko wielofunkcyjne o wym. 20,00x 40,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
24,00x44,00m),
- Boisko do piłki nożnej o wym. 30,00x 50,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
33,00x53,00m), 
- Bieżnia o wym. całkowitym 75,00 x 4,88m,
- Rozbieg do skoku w dal (na przedłużeniu bieżni) 3,00 x 1,22m

b) Zespół Szkół w Brzanie
- Boisko wielofunkcyjne o wym. 13,00x 24,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
16,00x27,00m),
- Boisko do piłki nożnej o wym. 20,00x 30,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
23,00x33,00m), 
- Bieżnia o wym. całkowitym 36,00 x 3,66m,
- Rozbieg do skoku w dal o wym. 20,00 x 1,22m
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c) Zespół Szkół w Siedliskach
- Boisko wielofunkcyjne o wym. 15,00x 28,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
19,00x36,50m),
- Boisko do piłki nożnej o wym. 30,00x 50,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
33,00x53,00m), 
- Bieżnia o wym. całkowitym 73,00 x 4,88m,
- Rozbieg do skoku w dal o wym. 25,00 x 1,22m
-rzutnia (pchnięcie kulą) dł. 20, 00m, kąt rozwarcia licząc od środka koła 40°.

d) Szkoła Podstawowa w Sędziszowej
- Boisko wielofunkcyjne o wym. 13,00x 24,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
17,00x28,00m),
- Boisko do piłki nożnej o wym. 20,00x 40,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
23,00x43,00m), 
- Bieżnia o wym. całkowitym 65,00 x 3,66m,
- Rozbieg do skoku w dal o wym. 25,00 x 1,22m

e) Szkoła Podstawowa w Stróżnej
- Boisko wielofunkcyjne o wym. 13,00x 24,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
16,00x27,00m),
- Boisko do piłki nożnej o wym. 27,00x 45,00m (wym. całkowity wraz wybiegami 
30,00x48,00m), 
- Bieżnia o wym. całkowitym 74,00 x 4,88m,
- Rozbieg do skoku w dal o wym. 30,00 x 1,22m

Odp. 2. Dopuszcza się zastosowanie w ogrodzeniu terenu siatki w otulinie z PCV               
o wym. oczka 45mm i śr. drutu 2,5 mm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
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