Gdańsk, dnia 13 października 2017 r.
II/2718/P/2017/SEK/KP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane
pytania zgłoszone przez wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.
Pytanie nr 1:
W wymaganiach dotyczących dokumentów dla nawierzchni ze sztucznej trawy pkt 3.4.1.5 z projektu
wykonawczego, prosimy o wykreślenie podpunktu 7. Potwierdzeniem, że trawa syntetyczna jest
produkowana zgodnie ze standardami FIFA, jest Raport z Badań, który jest wykonywany zgodnie ze
standardami FIFA i żądają go Państwo w podpunkcie 1 pkt 3.4.1.5 projektu wykonawczego. Nie ma czegoś
takiego jak standard FIFA Preffered Producer. Można jedynie przynależeć do tej organizacji i nie świadczy
to ani nie poświadcza to w żaden sposób o jakości oferowanej nawierzchni. Przynależność do wskazanej
organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż zapis w punkcie 7. pkt. 3.4.1.5. Projektu Wykonawczego rozumie się
jako tożsamy z posiadaniem przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER. Zamawiający
rezygnuje z tego wymogu i wykreśla go z pkt. 3.4.1.5 Projektu Wykonawczego.
Pytanie nr 2:
Informujemy, że zgodnie z wymogami FIFA QUALITY CONCEPT for FODBALL TURF, odkształcenie dla
podkładu elastycznego winno mieścić się w granicach 4-11mm.
Prosimy o dopuszczenie podkładów elastycznych z odkształceniem wg. wymogu FIFA tj 4-11mm, przy
zachowaniu pozostałych parametrów.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uzupełnia wymagania
dla systemu nawierzchni ze sztucznej trawy w Projekcie Wykonawczym i STWIOR o zapisy:
a) w pkt. 3.4.1. Projektu Wykonawczego oraz 2.3.3. SST-06 - odkształcenia całego systemu - zgodnie z
wymogami FIFA QUALITY CONCEPT for FOOTBALL TURF mają wynosić 4-11 mm
b) w pkt 2.3.2. SST-06 - wypełnienie – piasek kwarcowy o gramaturze 0,2÷0,8 mm lub/i granulat gumowy,
termoplastyczny TPE lub EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym/grafitowym (w ilości zgodnej
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport)
W/w zmiany zostały omówione i zaakceptowane przez członków komisji przetargowej. Zamawiający
jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

