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Chorzów, dnia 27 listopada 2009 

 
 
 
 

Pytania do zamawiającego 
 
 
 
Dotyczy:   zamówienia publicznego nr P/2009/10/2/RB/UE, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 
oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieŜy Niewidomej 
i Słabowidzącej w Chorzowie 

 
 
W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 3 
 
Proszę o odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający określa bardzo rygorystyczne warunki dotyczące nawierzchni poliuretanowej. 
Wymaganie tak konkretnych parametrów oraz bardzo duŜej ilości dokumentów wskazuje na 
nawierzchnię konkretnego producenta, co uniemoŜliwia zaoferowanie nawierzchni 
równowaŜnych innych producentów. 
 
Bardzo proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach: 

1. WydłuŜenie względne przy zerwaniu, (%) >63 
2. Twardość według metody Shore’a. A,  (Sh. A) 50±3 
3. Odporność na ścieranie w aparacie Tobera <4g 
4. Odkształcenie pionowe na podłoŜu betonowym ≤3 

 
Nawierzchnia posiada: 

1. Rekomendację ITB, 
2. Atest PZH, 
3. Kartę techniczną, 
4. Autoryzację producenta, 
5. Próbkę. 
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Odpowiedź: 
 
Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, iŜ nawierzchnia syntetyczna boiska 

musi spełniać parametry nie gorsze niŜ określone w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, tj. nie gorsze niŜ: 

 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niŜ 

określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
Jednocześnie informuję, iŜ określone wymagania zarówno co do parametrów 

zastosowanych materiałów jak równieŜ co do ilości i rodzaju dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego, nie ograniczają w jakikolwiek sposób moŜliwości zaoferowania 
nawierzchni róŜnych producentów, pod warunkiem spełnienia przez oferowane materiały 
wymaganych norm. 

W ramach obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, Zamawiający 
wymaga od Wykonawców przedstawienia jedynie tych dokumentów, które pozwolą na 
sprawdzenie spełnienia przez nich warunków udziału w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz pozwolą na ocenę czy Wykonawca gwarantuje 
wykonanie zamówienia z naleŜytą starannością. 
 
 


