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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 

Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Modernizacja  boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu.” 

 

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI   cz.2 

 

Pyt 1. Prosimy o potwierdzenie, iż badania powykonawcze mają być wykonywane na 

zgodność z wymaganiami PZLA w celu uzyskania świadectwa kategorii IVB, 

obowiązującymi dla obiektów lekkoatletycznych.? 

ad.1 - w rewizji do projektu budowlanego szczegółowo opisano zakres prac i czynności 

dotyczących uzyskania świadectwa PZLA dla obiektu, Zamawiający nie wyraża zgody 

na zmiany w tym zakresie , 

Pyt 2. Prosimy o informację na jakim etapie składnia ofert Zamawiający żądać będzie 

dokumentów dotyczących wykonywanych nawierzchni zgodnie z Załącznikiem nr 15 do 

SIWZ? 

ad.2 - Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 

aby na wezwanie dołączył do oferty dokumenty dotyczące proponowanych nawierzchni  

(zgodnie z załącznikiem nr 15)– w terminie nie krótszym niż  pięć dni, a więc podobnie 

jak i pozostałych  dokumentów, o których  mowa w  pkt VII.3. SIWZ. 

Pyt 3. Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania parametrów 

oferowanych nawierzchni syntetycznych musi złożyć dokument w postaci jednego 

kompletnego raportu z badań  zawierającego wyniki badań wykonanych przez niezależne 

akredytowane laboratorium badające nawierzchnie sportowe ? 

Wymaganie kompletnych raportów z badań wykonanych przez niezależne akredytowane 

laboratoria, ustrzegą zamawiającego na etapie realizacji przed  zmianą oferowanych 

produktów na gorsze jakościowo, powołując się na rozwiązania równoważne. Jak również, 

przed przedstawianiem przez Wykonawców częściowych wyników badań z różnych raportów  

wykonywanych na różnych próbkach w różnych laboratoriach w zależności od tego, które z 

wyników pasują do przedmiotowych wymagań. 

ad.3 -  Zamawiający wymaga od wykonawców dołączenia do oferty kompletnego 

dokumentu w postaci jednego kompletnego raportu z badań wykonanych przez 

niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium  lub przez laboratorium ujęte w 
corocznie ogłaszanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wykazie jednostek 
rekomendowanych do prowadzenia tego typu badań, 
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