
                                        
Biała, 2011-10-28

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 26.10.2011 r.
Pytanie1:
W związku z ogłoszeniem z dnia 20.10.2011 r.  w części  dotyczącej  wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 
wnosimy o wykreślenie pkt. 5 tj. certyfikat FIBA star 2 class.
Nawierzchnie poliuretanowe z uwagi na fakt że nie są stosowną nawierzchnią do gry w piłkę koszykową, nie posiadają 
certyfikacji  federacji  sportowej  FIBA. Na rynku są podłogi  sportowe z takim certyfikatem, jednak są to  nawierzchnie w 
większości drewniane, stosowane wewnątrz pomieszczeń.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie
Odpowiedź:
Informuję, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 26.10.2011r. doszło do zmiany wymaganych dokumentów. Teraz obowiązują: 
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: 

1)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. 

2)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
3) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
4) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję  wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Pytania z dnia 27.10.2011 r.
Pytanie 1:
W odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 21.10.2011r., w wyjaśnieniach z dnia 26.10.2011 r. zamawiający wskazał  minimalne 
parametry, jakie musi spełniać nawierzchnia poliuretanowa. Zamawiający podał, iż zawartość metalu ciężkiego – cynku (Zn) 
nie może być większa niż 0,02 mg/l. Zgodnie z normą DIN V 18035-6 dopuszczalna wartość to 3,0 mg/l. Podejrzewamy, iż  
Zamawiający przypisał temu pierwiastkowi (cynk (Zn)), wartość, która dotyczy cyny (Sn), ponieważ w odpowiedzi na pytanie 
1 z dnia 11.10.2011r. (wyjaśnienia z dnia 20.10.2011r.) zawartość cynku (Zn) wahała się w granicach 1-1,1 mg/l. Obecna 
zmiana powoduje, że żadna nawierzchnia w systemie wymaganym przez Zamawiającego, nie spełni jego wymagań, co do 
wartości cynku (Zn).
Prosimy o  informację,  czy  Zamawiający  popełnił  błąd,  czy  też  takie  są  wymagania  dotyczące  zawartości  cynku  (Zn). 
Sugerujemy, aby Zamawiający przyjął zawartość w wysokości <1,2 mg/l.
Odpowiedź:
Proszę przyjąć: zawartość metalu ciężkiego – cynku (Zn) <1,2 mg/l.

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.
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