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RI.271.3.2022R 

 

                                                                                       Do Wszystkich wykonawców którzy pobrali  

                                                                                     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dot: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz wiaty biesiadnej w miejscowości Zielęcice na działce nr 

288/1, 288/2 

 

Pytanie nr 1 

Opis techniczny do niniejszego postępowania zawiera zapisy: 

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert dotyczące nawierzchni i podbudowy: systemowej 

warstwy stabilizacyjnej.   

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami opisu technicznego do projektu wymaga od Wykonawców 

dokumentów wyżej wymienionych  w punkcie 1-9 załączonych do oferty na potwierdzenie 

spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie parametrów nawierzchni oraz warstwy 

stabilizacyjnej - podbudowy systemowej ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z 

wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami 

związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych 

środków dowodowych: 

1.Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, 

ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz 

zgodność z normą PN-EN 14877:2014 

2.Aktualny raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, LaboSport, 

ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań dla oferowanego 

systemu warstwy stabilizacyjnej 

3.Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej 

4.Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej 

5.Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (zawartość WWA oraz metali ciężkich) 

6.Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni 

7.Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni, podbita i podpisana przez 

producenta oferowanego systemu 



8.Aktualny Certyfikat Produktowy IAAF (IAAF Product Certificate) dla oferowanego systemu 

nawierzchni 

9.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita, podpisana i wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na tę nawierzchnię. 

 

Pytanie nr 2 

W punkcie 2 wyżej wymienionych dokumentów które wymaga projekt jest zapis błędny. 

2.Aktualny raport  z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, 

LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań 

oraz zgodność z normą PN-EN 14877:dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej. 

Przytoczona norma winna być przypisana tylko do nawierzchni sportowych, a nie jak w przypadku 

projektu dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej.  

Proszę o poprawienie omyłki projektowej.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje punkt 2, nadając mu brzmienie: 

2.Aktualny raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, LaboSport, 

ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań dla oferowanego 

systemu warstwy stabilizacyjnej 

 


