
                                        
Biała, 2011-10-26

ZPIE.271.13.2011
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania:  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie  więcej niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:

Pytania z dnia 20.10.2011 r.
Pytanie1:
Zamawiający w przedmiarze poz. 13 opisuje wyposażenie do koszykówki i  m. in. wymaga tablicy stalowej 
kratownicowej na ramie metalowej, natomiast w projekcie jest wpisana tablica epoksydowa. W związku z tym 
proszę ostatecznie ustalić z jakiego materiału ma być wykonana tablica do koszykówki.
Odpowiedź:
Tablica do koszykówki powinna być wykonana z tablicy epoksydowej.

Pytanie 2
Celem prawidłowej  wyceny  boiska  wielofunkcyjnego  w  miejscowości  Łącznik  Gm.  Biała  zwracamy  się  o 
załączenie dokumentacji technicznej na roboty sanitarne. – rozmieszczenie drenażu, przekrój przez drenaż,  
wykaz materiałów  potrzebnych do wykonania robót sanitarnych boiska wielofunkcyjnego. 
Odpowiedź:
Nie posiadamy dok. drenażu. Pozycje z tym związane ujęte są w przedmiarze robót.

Pytanie 3
Zamawiający,  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi  lub  robot  budowlane  odpowiadają 
wymaganiom określonym w SIWZ nakazuje dołączyć do oferty następujące dokumenty (punkt F roz. VI SIWZ):

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877:2008,  lub aprobata techniczna ITB,  lub 
Rekomendacja  techniczna,  lub  Wyniki  badań  specjalistycznego  laboratorium  potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
4. Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię
5. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.

Zgodnie z naszą wiedzą nawierzchnie sportowe nie podlegają certyfikacji na znak B oraz CE, świadectwem 
dopuszczającym do obrotu jest natomiast atest PZH.
Prosimy zatem o wykreślenie zapisu: 5. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.
Odpowiedź:
W zakresie  potwierdzenia,  że  oferowane dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  odpowiadają  określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:
1.  zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty 
odpowiadają  określonym  normom  lub  specyfikacjom  technicznym  inne  dokumenty  
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonych dokumentów: 
 Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  14877:2008,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań  specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 
 Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Pytania z dnia 21.10.2011
Pytanie 1



Panel z siatki zgrzewanej wys. 4,0m i szer. 2,5m jest trudno dostępny ze względu na swoją wysokość. Przy 
ogrodzeniu  panelowym wys.  4,0m stosuje  się  dwa panele  wys.  2,0m. Czy zamawiający wyrazi  zgodę na 
zastosowanie takiego rozwiązania?
Odpowiedź:
Tak, wyrażamy zgodę 2 x 2m.

Pytanie 2
Zamawiający  w  odpowiedziach  z  dnia  20.10.2013.  do  pytania  nr  1  z  dnia  11.10.2011  umieścił  nowe 
rygorystyczne parametry nawierzchni poliuretanowej wskazując w ten sposób na jednego producenta, taki 
zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą 
uczciwej  konkurencji,  która  musi  być  przestrzegana  zgodnie  z  Ustawą  o  Zamówieniach  Publicznych. 
Wymagane przez Zamawiającego parametry zostały spisane z karty technicznej i zostały tak opisane aby 
wyeliminować  innych  producentów  m.  in.  poprzez  wprowadzenie  zakresów  wartości  poszczególnych 
parametrów, np. wytrzymałość  na rozdzieranie: od 130N do 140N, wydłużenie względne przy zerwaniu: od 
67% do 72%.
 Dodatkowo  zamawiający  w  odpowiedziach  do  pytania  nr  5  umieszcza  nowy  wykaz  dokumentów  jakie 
powinna  posiadać  nawierzchnia  syntetyczna.  Zamawiający  zażądał  m.  in.  przedstawienia  Aprobaty  lub 
Rekomendacji  technicznej  ITB,  Raport  l  badań  przeprowadzonych  przez  akredytowane  laboratorium 
(Labosport  lub  ISA-Sport  lub  Sports  Labs  Ltd)  potwierdzające  spełnienie  wymagań  stawianych  przez 
organizacje  IAAF  oraz  certyfikat  FIBA  2  class  na  zewnętrzną  nawierzchnię  poliuretanową.  Zgodnie  z 
obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest 
deklaracja  zgodności  z  polską  normą  wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. 
Niezrozumiałe  jest  dlaczego  Zamawiający  wymaga  badań  IAAF  (lnternational  Association  of  Athletlcs 
Federations - Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych) i jednocześnie certyfikatu FIBA 
(Fédération Internatlonale de Basketball - Międzynarodowa Federacja Koszykówki). IAAF bada nawierzchnie 
lekkoatletyczne, natomiast certyfikat FIBA jest wydawany dla nawierzchni spełniających normy i wymagania 
tej  organizacji.  Przedmiotem  zamówienia  Jest  boisko  wielofunkcyjne, na  którym  nie  będą  odbywać  się 
międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, czy też międzynarodowe rozgrywki w koszykówkę. 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni  poliuretanowych spełniających 
wymogi  normy  PN-EN  14877  oraz  o  zmianę  w  zapisie  wymaganych  dokumentów  i  zaakceptowanie 
powszechnie wymaganych dokumentów: 
a) Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  14877:2008,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport  lub  Sports  Labs  Ltd)  potwierdzające  parametry  oferowanej  nawierzchni  lub  dokument 
równoważny. 

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 
d) Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Odpowiedź:
Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:

Określenie parametru j. m. Wymagane 
parametry

Wydłużenie względne przy zerwaniu % 67-72 (+/- 5%)
Wytrzymałość na rozdzieranie         N 130-140 (+/- 5%)
Odkształcenie pionowe 23 °C mm 1,5-1,7 (+/- 5%)
Przepuszczalność dla wody Mm/h 190-200  (+/- 5%)
Amortyzacja – redukcja siły  w temp. 23°C % 40 – 45 (+/- 5%)
Przyczepność do podkładu:             
 betonowego
asfaltobetonowego
 z mieszaniny kruszywa kwarcowego granulatu gumowego i spoiwa 

PU 

MPa
0,55-0,60 (+/- 5%)
0,50-0,55 (+/- 5%)
0,50-0,55 (+/- 5%)

Odporność  na  działanie  zmiennych  cykli  hydrotechnicznych 
oceniona:

1) przyrostem masy
2) zmianą wyglądu zewnętrznego 

% 0,3- 0,4 (+/- 5%)
bez zmian

Mrozoodporność oceniona :
6. przyrostem masy
7. zmianą wyglądu zewnętrznego     

% 0,3- 0,4 (+/- 5%)
bez zmian

Odporność   na  starzenie  w  warunkach  sztucznych,  oceniona 
zmianą barwy po naświetleniu, 
nr skali szarej

5 (+/- 5%)

( bez zmian )
Odporność na ścieranie wg metody Tabera G 2,15-2,20 (+/- 5%)
Zmiana warunków działania temperatury w  60 o C % 0,01-0,02 (+/- 5%)



Tłumienie energii    23oC % 41-43 (+/- 5%)
Zawartość metali ciężkich (mg/l):

 Zapach

 kadm (Cd)

 ołów (Pb)

 chrom (Cr)

 cynk (Zn)

 cyna (Sn)

 DOC - po 48 godzinach

Bez zapachu

< 0,001

< 0,02

< 0,005

< 0,02

< 0,02

7,5

W zakresie  potwierdzenia,  że  oferowane dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  odpowiadają  określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:
1.  zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonych dokumentów: 
 Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  14877:2008,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań  specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 
 Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Pytanie 3
Działając na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm. zwanej dalej ustawą Pzp) niniejszym informuję o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego. 
Zamawiającemu zarzucam naruszenie:

 art.  7  ust.  1 w  związku  z  art.  art.  29  ust.  1 -  2  poprzez  określenie  przedmiotu  zamówienia 
pozwalające na zastosowanie jednego produktu konkretnego producenta w zakresie poliuretanowej 
nawierzchni sportowej,

 art.  29  ust.  3  poprzez  takie  określenie  przedmiotu  zamówienia  które  pomimo  nieużycia  znaków 
towarowych  pozwala  na  zastosowanie  wyłącznie  jednego  produktu  -  nawierzchni  Conipur  25 
producenta BASF Conica,

Wobec powyższego wnoszę o:
 określenie wymagań co do nawierzchni syntetycznej zgodnie z Par. 30 ust. 1 ustawy PZP i usuniecie z 

wymagań technicznych  parametrów  technicznych  pozwalających  na  zastosowanie  wyłącznie 
nawierzchni Conipur 25, wprowadzonych odpowiedziami na pytanie wykonawcy w dniu 20.10.2011

 określenie wymogów w zakresie dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania przez roboty 
budowlane wymogów zamawiającego zgodnie ze stanem przed wyjaśnieniami z dnia 20.10.2011, z 
uwzględnieniem usunięcia wymogu certyfikatu bezpieczeństwa CE lub B

UZASADNIENIE
Zgodnie  z  art.  7  Ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców.  Art.  29 ust.  1 Ustawy precyzuje  iż przedmiot  zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, jednak nie może być on opisany w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję. 
Opis przedmiotu zamówienia opublikowany w dniu ogłoszenia, za wyjątkiem wymogu załączenia certyfikatu 
CE lub B (który to wymóg został wykreślony zgodnie z odpowiedziami z dnia 20.10.2011) dla wyrobu jakim jest 
nawierzchnia  poliuretanowa  boiska  pozwalał na  wykorzystanie  na  etapie  realizacji  produktów  różnych 
producentów, zgodnych z wymogami Zamawiającego i tożsamych co do typu (nawierzchnia zgodna z Tablicą 
A.1 kol. B załącznika A normy PN-EN 14877:2008, Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych), 
jakości i charakterystyki materiałowej. 
W  odpowiedzi  na  tendencyjne  pytanie  jednego  z  wykonawców,  Zamawiający,  zgodnie  z  odpowiedziami 
opublikowanymi  w  dniu  20.10.2011,  wprowadził szereg  wymogów  technicznych  i  formalnych  w  zakresie 
nawierzchni które  łączne spełnia wyłącznie nawierzchnia firmy Conica  - Conipur 25. Należy nadmienić   iż 
pomimo iż zamówienie nie dotyczy dostaw a robót budowlanych to jednak z uwagi na współpracę firmy Conica 
wyłącznie z wąską grupą Wykonawców stanowi  to o utrudnieniu uczciwej  konkurencji.  Rekomendacja ITB 
dotycząca przedmiotowego produktu stanowi załącznik pisma. 
Należy podnieść iż nawierzchni  sportowej  nie  wolno  opisywać za pomocą parametrów,  które  ograniczają 
konkurencję (Wyrok Zespołu  Arbitrów z dnia  15.12.2006 r.,  sygn.  akt  UZP/ZO/O2926/06).  Trzeba  jednak 
podkreślić,  że naruszeniem przepisów PZP jest opisywanie przedmiotu zamówienia,  w sposób nadmiernie 



rygorystyczny,  nieuzasadniony  potrzebami  Zamawiającego,  a  przez  to  bezpodstawnie  ograniczający  krąg 
wykonawców  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Jeżeli  Zamawiający  stawia  wymagania  dotyczące 
przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego potrzebami, to takie działania Zamawiającego stanowi 
naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Opisane zachowanie Zamawiającego stanowi istotne naruszenie 
wskazanych przepisów PZP, które istotnie wpływa na wynik postępowania, ograniczając w sposób 
nieuzasadniony potencjalny krąg wykonawców. 
Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko 
opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny 
produkt  albo  z  użyciem parametrów wskazujących  na  konkretnego  producenta,  dostawcę  albo  konkretny 
wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są 
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w 
postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Tak orzekła  
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 lipca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 872/09). Podobne stanowisko  
zaprezentowała KIO w wyroku z dnia 13 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1502/08) z którego wynika. że  
dyskryminacja  wykonawców  może  wynikać  z  użycia  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia  oznaczeń 
konkretnego  producenta  lub  konkretnego  produktu  (dyskryminacja  bezpośrednia)  lub  posługiwania  się 
parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako 
formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest 
to  uzasadnione potrzebami  zamawiającego.  a  jednocześnie  ograniczający  krąg wykonawców zdolnych  do 
wykonania  zamówienia  Działanie  takie  narusza  brzmienie  art.  29  ust.  2  Pzp.  KIO/UZP 466/09;  KIO/UZP 
486/09 wyrok KIO 2009.04.24 „Po stronie wykonawcy wystarczy jedynie uprawdopodobnienie. że dokonany 
opis  przedmiotu  zamówienia  mógłby utrudniać  uczciwą  konkurencję."  BDF1/4900/22/21/09/726  orzeczenie 
GKO 2009.04.23 "Prawo zamówień publicznych, zawierając w art. 7 ust. 1 obowiązek przestrzegania zasad 
uczciwej  konkurencji  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego,  w  odniesieniu  do  przedmiotu  zamówienia  zakazuje  dokonywania  jego  opisu  w  sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję, nie zaś naruszający zasady uczciwej konkurencji." 
KIO/UZP 1502/08 wyrok KIO 2009.01.13 
„l.  Dyskryminacja  wykonawców  może  wynikać  z  użycia  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia  oznaczeń 
konkretnego  producenta  lub  konkretnego  produktu  (dyskryminacja  bezpośrednia)  lub  posługiwania  się 
parametrami  wskazującymi  na  konkretnego  producenta  lub  konkretny  produkt  (dyskryminacja 
pośrednia).  Jako  formę  dyskryminacji  pośredniej  przyjmuje  się  również  ustalanie  wymagań  na  tyle 
rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg 
wykonawców  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Wystarczającym  jest  uprawdopodobnienie  utrudnienia 
konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający powinien skutecznie udowodnić, że 
więcej niż jeden produkt spełnia parametry wyznaczone w specyfikacji." 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z prawem - pomimo nieużycia nazw 
konkretnego produktu  oczywistym  jest  iż  spełnienie  wymogów technicznych  jest  możliwe tylko  w 
sytuacji gdy oferowany produkt to nawierzchnia Conipur 25.
Pragnę stanowczo  podnieść iż używane  przez  Inwestora  parametry  techniczne  jakimi  cechować  się  ma 
żądana nawierzchnia,  stanowi celowy zabieg odwrócenia uwagi od zasadniczej  kwestii,  tj.  równoważności  
produktów oferowanych  przez  równych  producentów (syntetycznych  nawierzchni  opartych  na granulatach 
gumowych  oraz  komponentach  poliuretanowych)  pod  względem:  gabarytów  i  konstrukcji,  charakteru 
użytkowego, charakterystyki materiałowej, parametrów technicznych i wyglądu. 
Pragnę przez analogię podnieść, że choć przedmiotowa inwestycja nie jest realizowana w ramach programu 
Orlik, to nawierzchnia jaka ma zostać zainstalowana na boisku w m. Łącznik odpowiada jednemu z wariantów 
dopuszczonych  przez  MSiT  do  zastosowania  w  ramach  Programu.  Zwracam  uwagę iż specyfikacja 
Ministerialna  nie  zawiera.  a  komunikaty  Ministerstwa  zabraniają, wprowadzania  jakichkolwiek  parametrów 
nawierzchni  poliuretanowych.  Sytuacja  taka  jest  wynikiem  konsensusu  z  producentami  systemów 
poliuretanowych i wykonawcami - każdy bowiem zestaw parametrów w jakiś sposób ogranicza konkurencję. W 
ramach  Programu  Orlik  zrealizowanych  jest  blisko  2000  obiektów,  niemal  wszystkie  z  nich  zgodnie  ze 
specyfikacją pozbawioną jakichkolwiek parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowych. 
Odpowiedź:
Zamawiający w związku z wniesieniem przez jednego z oferentów informacji w trybie art. 181 ust. 1 ustawy  
Pzp dokonał ponownej zmiany w opisie nawierzchni poliuretanowej i w wykazie dokumentów, która została 
szczegółowo przedstawiona w odpowiedzi do pytania nr 2  z dnia 21.10.2011.

Pytania z dnia 25.10.2011
Pytanie 1

Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych ( DZ. U. Nr 19 poz 
177 z roku 2004 z późniejszymi zmianami ) informujemy o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
zamawiającego. Nie stosowaniu się Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych i wnosimy o: 

Zmianę wymagań spełnienia  konkretnych  parametrów  technicznych  i  zmianę parametrów  nawierzchni  z 
poliuretanu,  dopuszczając  do  udziału  postępowaniu  wyrobów,  które  spełniają  normy PN-EU 14877,  posiadają 
certyfikat IAAF, badania środowiskowe, które określają zawartość  pierwiastków do skali setnych; 



- Np. Kadm < 0,001 
- Ołów < 0,02 
- Chrom<O,OO5
~ Cynk <0,02 

Przedstawione wymagania  przez zamawiającego  stanowią naruszenie ustawy,  a w szczególności 
art.7 ust l Pzp - prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad przestrzegania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania  wykonawców,  oraz  art.29  ust  1-3  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 
nadmiernie  rygorystyczny  wskazujący na produkty jednego producenta, co ogranicza grono wykonawców  i 
jest to sprzeczne z założeniami ustawy Pzp. 

Przedmiotem  zamówienia  jest boisko wielofunkcyjne  i  rozumiemy troskę Zamawiającego o środowisko  i 
pozyskania jak najlepszej technologii lecz stawianie wymogu badań z trzema miejscami po przecinku jest sprawą 
kontrowersyjną,  nie mającą wpływu na  charakter  i  cechy użytkowe  przedmiotu  zmówienia. W związku z powyższym 
informacja jest zasadna i prosimy o zmianę parametrów. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi jak w pytaniu  nr 2 i 3  z dnia 21.10.2011.

Pytanie 2
W związku z wymogiem wykazania atestów nawierzchni CONIPUR, sprzedawanej przez firmę Conica, mającą 
jednego  przedstawiciela w Polsce. Czy  Zamawiający może określić czy  dopuszcza atesty wystawione przez wyżej 
wymienionego  dystrybutora w Polsce czy mogą być to atesty wystawione w kraju Europejskim czy może u 
samego producenta - firmy Conica ?
Odpowiedź:
Zamawiający  w  opisie  nawierzchni  poliuretanowej  nie  wskazuje  jednoznacznie  na  w/w  firmę.  Należy 
dostarczyć dokumenty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Zgodnie  z  odpowiedzią  z  dnia  20.10.2011  Zamawiający  szczegółowo  określił  parametry  nawierzchni 
poliuretanowej, które są znacznie zawyżone w stosunku do wymagań określonych w Polskiej Normie. Zapis 
taki eliminuje innych producentów nawierzchni. W związku z powyższym proszę wykreślić zapisy określające 
parametry nawierzchni, oraz dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych zgodnych z normą PN-
EN 14877:2008
Odpowiedź:
Odpowiedź jak  w pytaniu nr 2  z dnia 21.10.2011.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie że termin składania ofert nie 
ulega zmianie i jest to  2011-11-03 do godz. 9:00.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o  godz. 9:15. 
Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
2. Modyfikacja SIWZ.

                                                                                 Z up. Burmistrza
mgr inż. Monika Zając

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych,

Środowiska i Integracji Europejskiej

Do wiadomości:
1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń,
3. Wszyscy uczestnicy przetargu,
4. A/a


