
         Łódź 08 lipca 2015 r. 
 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont 
zaplecza sportowego dla młodzieŜowego ośrodka socjoterapii nr 2 w Łodzi,                         
ul. Spadkowa 11”  

W związku z pytaniami Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień:   

Pytanie nr 1: 

W związku z ogłoszeniem przetargu jw. zwracamy się z prośbą  o wyjaśnienie treści 
specyfikacji.  

w zakresie wymagań odnośnie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:  

  W opisie do projektu Zamawiający wskazał dokumenty dotyczące systemu 
nawierzchni z trawy syntetycznej, prosimy o informację czy wymienione dokumenty naleŜy 
załączyć do oferty.    

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej juŜ na etapie 
składania ofert jest postawienie wymogu złoŜenia wraz ofertą dokumentów na potwierdzenie, 
Ŝe oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego.  

W związku z powyŜszym wnosimy o modyfikację siwz w zakresie dokumentów jakie 
naleŜy załączyć do oferty na potwierdzenie, Ŝe oferowane produkty spełniają wymagania 
Zamawiającego, tj. (dokumenty wskazane w projekcie):  

1. Badanie potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów 
technicznych sztucznej trawy montowanej na podkładzie e-layer:  

a) wyniki badania na zgodność z wymogami ITF lub  

b) Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub  

c) badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane i niezaleŜne laboratorium 
np. LABOSPORT  

2. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu e-layer, 
potwierdzone przez jej producenta.  

3. Atesty PZH lub równowaŜne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, podkładu e-
layer i wypełnienia.  



4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.  

5. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: - podkład (próbka o wym. 20 cm x 
25 cm), - sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm).  

Odpowiedź Zamawiającego; 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty jakichkolwiek dokumentów 
poza wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pytanie nr 2. 

W zakresie warunków udziału w postępowaniu:  

Zamawiający wskazał, iŜ wykonawca ma wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał naleŜycie (obok boisk)  jedną robotę budowlanej o wartości 50 000,00 zł polegającą 
na remoncie sanitariatów.  

W związku z tym, Ŝe przedmiotem Zamówienia jest (obok wykonania boiska) remont 
zaplecza sportowego czy Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie wykonania lub 
remontu budynku zaplecza sportowego o wartości min. 50 000 zł?  

Odpowiedź Zamawiającego; 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie wykonania lub remontu 
budynku zaplecza sportowego o wartości min. 50 000 zł.(pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) 


