UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu
Pisz, dnia 28 marca 2014r.

-WykonawcyOr. 272.1.3.2014

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 24 marca 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania
w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Przebudowy i rozbudowy
istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Piszu” o następującej treści:
Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla warunków realizacji inwestycji nie
obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź na pytania nr 1:
Zamawiający załączył do SIWZ posiadaną dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót.
Zamawiający w sposób czytelny i wyczerpujący opisał przedmiot zamówienia w postaci projektu budowlanego,
wykonawczego, opisów technicznych, szczegółowych specyfikacji i szczegółowego przedmiaru robót.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź na pytania nr 2:
Zamawiający dysponuje ważną, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.
Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę
wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytania nr 3:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym,
będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca
nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedź na pytania nr 4:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
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Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytania nr 5:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych
w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek
uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów
niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych
w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających
z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art.
632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac" , to jednak
należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych
w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie
zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie
oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie
przedmiotu zamówienia w SIWZ.
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji
projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą
ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia
nieprzewidzianych warunków terenu budowy . W związku z powyższym, wycena wszelkich utrudnień, które mogą zajść w
toku realizacji umowy nie jest możliwa. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto
sprowadza się postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją zadania
byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu
zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ( np.
w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), która stwierdziła jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka
gospodarczego wynikającego z błędów i braków dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyższym wyroku
Izba stwierdziła m.in., iż ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji
projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, SA , bowiem przesłanki do
udzielenia zamówienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe" Brzmienie wskazanego wyżej
postanowienia SIWZ budzi wątpliwości, albowiem może być odczytywane w ten sposób, iż Wykonawca miałby ponosić
ryzyko finansowe utrudnień , których nie jest w stanie przewidzieć, a co za tym idzie - wycenić na etapie oferowania.
Odpowiedź na pytania nr 6:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia.
Pytanie nr 7:
Czy w przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub błędnych rozwiązań, które da się zastąpić
innym, lepszym z punktu widzenia użytkowego rozwiązaniem technicznym Zamawiający weźmie pod uwagę takie
rozwiązanie czy bez względu na wszystko Wykonawca ma wykonać pracę zgodnie z projektem?
Odpowiedź na pytania nr 7:
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Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. Jeżeli Wykonawca w trakcie robót będzie
chciał zastąpić rozwiązania przyjęte w projekcie innymi, lepszymi z punktu widzenia użytkowego rozwiązaniami
technicznymi, będzie musiał uzyskać zgodę autora projektu i inspektora nadzoru.
Pytanie nr 8:
Czy protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazanie miejsc poboru
wody i energii elektrycznej nastąpi w tym samym dniu, w którym nastąpi podpisanie umowy?
Jeśli czynności, o których mowa powyżej nastąpią w innym terminie, prosimy o podanie tego terminu.
Odpowiedź na pytania nr 8:
Przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazanie miejsc poboru wody
i energii elektrycznej nastąpi w dniu podpisania umowy.
Pytanie nr 9:
Zamawiający w §9 ust. 1 ustalił termin rozpoczęcia robót budowlanych od dnia podpisania umowy. Prosimy o zmianę
powyższej zapisu na: Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień protokolarnego przekazania dokumentacji
projektowej, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazanie miejsc poboru wody i energii elektrycznej”.
Odpowiedź na pytania nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie nr 10:
Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru
końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy
w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót.
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem
go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania usługi.
Odpowiedź na pytania nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót zgodnie
z zapisami § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
Pytanie nr 11:
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do § 21 ust. 2 projektu umowy:
- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces odbioru przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odpowiedź na pytania nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 12:
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie
stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
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A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę
maszyn
c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń
zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów
e) niewypały i niewybuchy;
f) wykopaliska archeologiczne;
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy
narzutowe , warunki gruntowe itp.);
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
i)
wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia
podstawowego.
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów
w dokumentacji projektowej
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac, w szczególności:
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami dróg dojazdowych
- protesty mieszkańców
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1. zmiany technologiczne, w szczególności:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy
narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych;
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa.

str. 4
Inwestycja zostanie wykonana w ramach realizacji projektu „Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”
wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu
C. Zmiany osobowe
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co
najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
D. Pozostałe zmiany
1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą
wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich
zastosowania.
Odpowiedź na pytania nr 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 13:
Prosimy o zmianę w § 17 ust.1 pkt e) projektu umowy kar za opóźnienie na za zwłokę.
Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie
należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się różnią. Zwłoki
dopuszcza się ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od
niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie
dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.
Odpowiedź na pytania nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 14:
Prosimy o zmianę zapisu w § 17 ust. 2 z: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w wysokości 10%
wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust, 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych” na:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia o którym
mowa w § 10 ust, 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych”.
Odpowiedź na pytania nr 14:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 15:
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę oraz usunięcie ust. 3 w § 17 projektu umowy
za zwłokę w protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, terenu budowy oraz
wskazaniu miejsc poboru wody i energii elektrycznej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na protokolarne przekazanie,
za zwłokę w przystąpieniu do prac odbiorowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do prac odbiorowych.
Odpowiedź na pytania nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 16:
Prosimy o zmianę zapisu w § 17 ust. 4 z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody” na: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody”.
Odpowiedź na pytania nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie nr 17:
Czy w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym, Zamawiający rozliczy Wykonawcę
w terminie 30 dni od złożenia faktury?
Odpowiedź na pytania nr 17:
W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 1
pkt 2) wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
Pytanie nr 18:
Zamawiający w dokumencie 01 Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia wskazał dokumenty dotyczące
nawierzchni sportowych, które wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu.
Z uwagi na fakt, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie ma zapisu dotyczącego żądania takich
dokumentów ani terminów w jakich te dokumenty mają być dostarczone Zamawiającemu, prosimy o potwierdzenie
i zmianę zapisów SIWZ, że:
Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane nawierzchnie spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty dotyczące oferowanych nawierzchni sportowych:
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa np. CONIPUR M lub równoważna
a. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium posiadającego akredytację potwierdzające
spełnienie parametrów wymaganych w TABELA 1A.
b. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
c. Badanie niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzające spełnienie parametrów
wymaganych w TABELA 1B.
d. Badania potwierdzające trudno zapalność nawierzchni zgodnie z wymogiem określonym w TABELA 1. Punkt
6. potwierdzone przez niezależne laboratorium posiadające akredytację.
e. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne określone w TABELA 2., wydane przez niezależne
laboratorium posiadające akredytację.
f. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
g. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego
zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być załączona w oryginale.
h. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną
grubością nawierzchni bieżni.
i. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.
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Nawierzchnia z syntetyczna trawą trawą np. Profoot Find 60 firmy LANO lub równoważna
1. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
2. Certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzająca parametry nie wyszczególnione
w TABELA 1, potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.
4. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego LFR potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze
wskazaniem miejsca realizacji.
5. Producent trawy musi posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer).
6. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu.
7. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne niezależne laboratorium upoważnionego do badań na
podstawie akredytacji (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanego systemu
nawierzchni (trawa, granulat), potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami wyszczególnionymi w
TABELI 1 powyżej.
8. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.
9. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm potwierdzająca gęstość włókien oraz
występowanie wzmocnienia w postaci rdzenia.
10.Próbkę oferowanego granulatu LFR.
lub dostarczyć je Zamawiającemu do dnia podpisania umowy.
Odpowiedź na pytania nr 18:
Powyższe dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu zgodnie z § 2 ust. 3 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
Pytanie nr 19:
Czy zamawiający potwierdza, że nawierzchnia poliuretanowa nie może zawierać komponentów z SBR?
Odpowiedź na pytania nr 19:
Nawierzchnia w każdej warstwie nie może zawierać komponentów zawierających SBR.
Pytanie nr 20:
Zamawiający w Tabeli 1 w dokumencie 01 Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia wskazał minimalne
parametry, jakie powinna mieć trawa syntetyczna Profoot Find 60 firmy LANO.
TABELA 1 parametry minimalne:
wysokość włókna (mm)
gęstość (ilość pęczków na 1 m2)
grubość włókien (mikrony)
ciężar włókna (DTEX)

60
11 000
220 i 260 w jednym
pęczku
17 000

wypełnienie piasek kwarcowy i granulat gumowy typu

LFR

wodoprzepuszczalność całego systemu (mm/h)
siła wyrwania pęczka (N)

3 900
50

odbicie pionowe piłki - po symulowanym zużyciu (starzeniu) (cm)

82

amortyzacja - po symulowanym zużyciu (starzeniu) (%)

58

deformacja - po symulowany zużyciu (starzeniu) (mm)

6,3

rodzaj i przekrój włókna:

monofilowe
zielony w dwóch
kolor nawierzchni –
odcieniach
Nawierzchnia musi posiadać włókna z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo),
trójkątnym lub w kształcie litery S oraz gęstość (ilość włókien na 1 m2) - min. 150 000. Linie białe wklejone w nawierzchnię.
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Z uwagi na fakt, iż trawa syntetyczna LANO ma niższe parametry niż przedstawione w powyższej tabeli, prosimy
o potwierdzenie, czy Zamawiający żąda trawy z minimalnymi parametrami określonymi w tabeli jw. czy też takimi jak ma
faktycznie trawa syntetyczna Profoot Find 60 firmy LANO – czyli niższymi.
Odpowiedź na pytania nr 20:
Nazwa własna trawy została pomyłkowo wstawiona do opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym
Zamawiający zmieni częściowo parametry dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej.
STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki
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