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WSZYSCY WYKONAWCY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. Budowa rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem, skoczni
treningowej do skoku w dal, ogrodzeń oraz pozostałej infrastruktury w ramach budowy 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. (tj. OzU. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co
następuje:
PYTANIA
1. Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie składania
ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania
Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu
weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów systemu nawierzchni
od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są następujące
dokumenty:
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.
Odpowiedzi
Ad. 1. W załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym dokumentację projektową w pliku „opis uzupełnienie"
Zamawiający wskazał, że nawierzchnię rozgrzewkowej skoczni do skoku w dal należy wykonać
identyczną jak na bieżni stadionu tj. TETRAPUR [NZ typu Sandwitch.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jest odpowiedzialny za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.
Wykonawca na etapie realizacji jest zatem odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wszystkie materiały które nie spełnią wymagań określonych w dokumentacji projektowej zostaną
odrzucone.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający pozostawia wymogi dotyczące warunków udziału w
postępowaniu bez zmian.
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