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Kędzierzyn-Koźle, dnia 10.03.2020 r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś.
Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.- dalej jako ustawa Pzp)
odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
6.03.2020 r. oraz 9.03.2020 r.:
Pytanie 1:
Z analizy dokumentacji postępowania przetargowego pn. ,,Zagospodarowanie terenu sportowego
na terenie PSP nr 6 – oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu” w obszarze nawierzchni sportowej,
poliuretanowej jasno wynika, że mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Otóż, zamawiający
opisując nawierzchnię poliuretanową zamieścił parametry techniczne konkretnego producenta,
będące potwierdzeniem wyników badań dla jednego systemu nawierzchni.
Informujemy, iż dla nawierzchni sportowych obecnie będą wydawane krajowe oceny techniczne
(KOT) przez co należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409, z późn. Zm.), przez obiekty
budowlane, w których wyrób będzie stosowany. Natomiast z zapisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowana
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym wynika, iż dla nawierzchni syntetycznych wykonywanych ,,in situu” czyli na placu
budowy wystarczy aby produkt posiadał aktualne badania na zgodność z normą EN 14877:2014.
Takim opisem Zamawiający świadczy, że przygotował specyfikację nawierzchni PU dokumentów,
które w sposób jednoznaczny wskazuje zwycięzcę w rzeczonym postępowaniu przetargowym,
ponieważ nie ma drugiej nawierzchni o tych samych parametrach. Należy zwrócić uwagę, że na
rynku istnieją rozwiązania równoważne, posiadające pełną dokumentację jednakże z odmiennymi
aczkolwiek równoważnymi parametrami, co w obliczu wymagań Zamawiającego uniemożliwia ich
zaoferowanie.
Zwracamy w tym momencie uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający ma
obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
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Wobec powyższego wnosimy o zmianę wymagań parametrów i dokumentów praz akceptację
nawierzchni poliuretanowych typu ,,sandwicz”, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do
użycia przez powołane do tego kompetentne organy, tj. nawierzchnie dla których wydano:
- deklarację zgodności z PN-EN 14788:2014,
-certyfikat i badania IAAF,
-atest higieniczny,
-autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawiona przez producenta.
Należy również zauważyć, że proponowana zmiana spowoduje, że Zamawiający uzyska więcej
konkurencyjnych ofert co z kolei pozwoli ocenić i wybrać tę najlepszą z większego spektrum
wykonawców i producentów.
Jeżeli jednak Zamawiający nie zamierza zmienić tego zapisu to proszę o jednoznaczną informację
którego producenta produkt mieści się we wskazanych w Projekcie parametrach.

Odpowiedź 1:
Proszę do oferty zastosować nawierzchnię nieprzepuszczalną dla wody dla bieżni
i przepuszczalną dla wody typu natryska o gr. 13 mm dla boiska wielofunkcyjnego
opisaną w pliku PB PG4 –pkt.4.2.
Parametry charakterystyczne nawierzchni poliuretanowej typu ,,sandwich dla bieżni:
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości 13mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej.
Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji
technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych.
Nawierzchnia ma mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie w chwili zerwania
Odporność na ścieranie w aparacie
Tobera
Wytrzymałość na rozdzieranie
Współczynnik tarcia kinetycznego:
- nawierzchni sucha (min. – max.)
- nawierzchnia mokra (min. – max.)
Odkształcenie pionowe w temp. 23 0 C

0,85 – 0.95 MPa
80 – 90 %
3,8 – 3,90 g
112 - 118
0,30 – 0,38
0,30 – 0,35
1,7 – 1,9 mm
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Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli
poniżej:
Parametr
DOC – po 48 godzinach
Ołów (Pb)
Kadm (Cd)
Chrom (Cr)
Rtęć (Hg)
Cynk (SN)
Cyna (Sn)

Wartości w mg/l
< 10
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,005
< 1,0
< 0,01

Pytanie 2:
Zamawiający na boiska i bieżnię przyjmuje nawierzchnię poliuretanową typu Sandwicz. Na wierzchnia typu
,,Sandwich” jest przeznaczona tylko na obiekty lekkoatletyczne tj. bieżnie i rozbiegi. Ze względu na
charakterystyczną wierzchnią warstwę z posypanego granulatem EPDM nie stosowana jest na boiskach
wielofunkcyjnych. Proszę o zmianę nawierzchni typu ,,Sandwich” na inny rodzaj nawierzchni odpowiedni na
boiska wielofunkcyjnego tj. – nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody typu natrysk o gr. 13
mm lub dwuwarstwową gr. 16mm (warstwa SBR 8mm oraz warstwa EPDM gr. 8 mm).

Odpowiedź 2:
Wykonanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostało opisane w pliku PB PG4pkt.4.1.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ma być poliuretanowa przepuszczalna dla
wody typu natrysk o gr. 13 mm

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę
powyższe odpowiedzi, jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział
w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/
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