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Wszyscy wykonawcy

WYJAgNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5UE.271.8.2020. Nazwa zadania:

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoSci Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. zp6in.
zm.), w zwiq,zku ze skierowaniem do zamawiaj4cego zapytania dotyczqcego tre6ci specyFikacji istotnych

warun k6w zam6wieni a, przedstawiamy nastqpujqce wyja(n ien ia;

Pytania:

1. W zakresie wymagafr odno5nie nawierzchni poliuretanowej wnosimy o zmianq parametru

wydluzenie wzgledne przy rozciqganiu na min. 40% lobecnie jest: 40-80%J.

Uzasadnienie:

Zgodnie w wytycznymi IAAF jak i normy PN-EN 14877:2014-02 parametr ten zostat podany jako

minimalny. Ani komitet techniczny IAAF ani normodawca nie ograniczyli tego parametru zgory do

wartoSci maksymalnej. Oznacza to, ze im wydtuzenie wzglqdne przy rozciqganiu jest wy2sze tym

lpnczo oorrni6Tspie wiqc do przedziatu zamkniqtego jest niczym nieuzasadnione. Dochodzimy do-b'*"

kuriozalnej sytuacji, w kt6rej nawierzchnie obiektywnie lepsza, jednak wykraczajqce poza 96rny
przedzial, zostan i e od rzu can a.

2. ZamawiajEcy (w stosunku do poprzedniego postqpowania) ograniczyt wymagania odno(nie

do6wiadczenia, 2qdajqc:,co najmniej jednq robotq budowlanq odpowiadajqc4 zakresem

przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcq na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu

sportowego wyposazonego w nawierzchnie poliuretanowo-gumowq o powierzchni (przedmiotowe.

nawierzchni) min. 4000 m'". Tym samym zamawiajqcy pominqt cel jaki kazdy wykonawca ma

zrealizowad tj. uzyskanie dla obiektu certytikatu PZLA kat. V B, tak stormutowany wym69 nie daje

gwarancji wyboru do6wiadczonego wykonawcy. Mozna sobie z tatwo6ciq wyobrazii inwestycje,

gdzie wykonano nawierzchnie poliuretanowe o tqcznej powierzchni min.4000 m2, w technologii

innej niz wymaga zamawiaj4cy oraz niepodlegajqce certyFikacji. PodkreSlii nalezy Fakt, i2 proces

certyfikacji jest trudny do przeprowadzenie i na tym powinno zale2et w szczeg6lno6c

Zamawiajqcemu. Co siq bowiem stanie z doiacjami, je5li caty stadion zostanie wybudowany, a

certyFikat PZLA nie bqdzie m6gt byt przyznany?

W zwiq,zku z powy2szym wnosimy o zmianq wymagah na:

www.sierakowice.pl
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,,(...) co najmniej jednq robotq budowlanq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia tj.

polegajqcq na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego wyposa2onego w

nawierzchnie poliuretanowo-gumowq o powierzchni (przedmiotowej nawierzchni) min. 4000 m',

kt6ry to obiekt uzyskat certyfikat PZLA. kat. min. V B lub certyfikat IAAF'

0dpowiedzi:

1. OFerowana nawierzchnia musi spetniai wymagania okre6lone w SIWZ oraz w zatqcznikach do niej,

w tym dokumentacji technicznej stanowiqcej zatqcznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiajqcy podtrzymuje warunk.r, ridziatu w postqpowaniu okre6lone w SIWZ.

Fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

s ierakowice @ sierakowice. o I
www.sierakowice.pl


