Wodzisław Śląski, dnia 28 czerwca 2019 r.
Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.26.24.2019
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.26.24.2019, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III
Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard.
S. Wyszyńskiego 41”, przedstawiając treści pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Wnioskujemy aby Zamawiający na potwierdzenie kryterium numer 6) Jakość materiału (X6)
wymagał załączenia do oferty, raportu z badań IAAF wykonanych przez niezależny instytut
badawczy, potwierdzający zadeklarowaną wytrzymałość na rozciąganie. Jednocześnie z informacją,
iż brak załączenia dokumentu do oferty spowoduje naliczenie 0 punktów w kryterium.
Powyższa zmiana jest zasadna, ponieważ Zamawiający nie ma teraz możliwości jakiejkolwiek
weryfikacji, wpisanej do oferty minimalnej wytrzymałości na rozciąganie. Ten parametr może zostać
wpisany przez oferentów w oparciu o np. nieaktualne już raporty z badań czy rekomendacje
techniczne które nie obowiązują już w aktualnym stanie prawnym.
Potwierdzenie kryterium, które może stanowić o ostatecznym wyborze oferty powinno mieć
potwierdzenie w niezależnych wynikach badań.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie kryterium numer 6) Jakość materiału (X6) zadeklarowania, w formie
oświadczenia w formularzu ofertowym przez wykonawcę wykonania nawierzchni o minimalnej wytrzymałość na
rozciąganie zawierającej się w przedziale 0,40 MPa ≤ X 6 < 0,60 MPa lub zadeklarowania, w formie oświadczenia w
formularzu ofertowym przez wykonawcę wykonania nawierzchni poliuretanowej, której wytrzymałość na
rozciąganie jest równa lub wyższa 0,60 MPa i na tej podstawie zostaną przyznane punkty.
Zgodnie z zapisami Załącznik nr 6 do Działu II SIWZ – WZÓR UMOWY § 4 ust. 2 pkt 17 „dostarczanie inspektorowi
nadzoru niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,” oraz pkt. 28 „przedstawianie Zamawiającemu (PZZN i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego) próbek materiałów z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich użyciem w robotach, celem ich
zatwierdzenia,”.
Podsumowując, Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy dostarczenia niezbędnych dokumentów
potwierdzających parametry techniczne nawierzchni przed jej wykonaniem tj.:
- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014,
- wyniki badań WWA z określeniem kl. 1,
- atest higieniczny PZH lub równoważny,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta wraz z autoryzacją producenta nawierzchni poliuretanowej na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
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Pytanie 2:

„Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający po zmianach z dnia 25 czerwca 2019 roku nadal wymaga
zaoferowania systemu nawierzchni poliuretanowej typu dwuwarstwowego (8+8) mm na
podkładzie ET 35 mm?”

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu nawierzchni poliuretanowej typu dwuwarstwowego (8+8) mm na
elastycznej warstwie stabilizującej ET grubości od 35 mm do 50 mm.

Pytanie 3:

„Wnioskujemy aby Zamawiający żądał na wezwanie od Wykonawców Certyfikat FIBA min. level 2
lub/i 3 dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej typu dwuwarstwowego.”

Odpowiedź 3:

Projektowane boisko ma tylko funkcję szkolno-rekreacyjną, dlatego też, zamawiający nie wymaga od wykonawców
przedstawienia certyfikatu FIBA.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Dyrektor
mgr Wojciech Komorek

Rozdzielnik:
1) Wykonawcy zidentyfikowani w postepowaniu
2) strona internetowa: http://www.lo2.bip.powiatwodzislawski.pl
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