
 

         Rytwiany, dnia 27.03.2020r.  

IŚ.7013.1.2020.DC  

 

 

Dotyczy zamówienia pn: „Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Strzegomiu”  

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.03.2020r. zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniam: 

 

Pytanie 1 

 

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. 

 

Odpowiedź: 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania 

zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert (art.86 ust. 3 Pzp). 

 

Pytanie 2. 

 

Umowa w § 24 przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji m.in.: 

 

/- wystąpienia warunków atmosferycznych* tj. temperatury powietrza poniżej 0^0 C, wiatru 

niweczącego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie 

chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi*, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,  

dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, 

które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, *trwających powyżej 5 dni 

roboczych* – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki 

Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia, 

/Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne poprzez ograniczenia 

Zamawiającego (temperatury powietrza poniżej 0^0 C, wiatru niweczącego pracę maszyn 

budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z 

wyładowaniami atmosferycznymi; trwających powyżej 5 dni roboczych) ignorując 

wymagania technologiczne szczególnie dla nawierzchni pu. 

 

Zamawiający ignoruje standardy obowiązujące w budownictwie odnoszące się do warunków 

określonych przez technologię zamawianych robót i wprowadza własne kryteria. 

 

Cytowany zapis powoduje, że umowa nie przewiduje okoliczności zmiany umowy w zakresie 

zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią 

bez ograniczenia jak w cytacie. 

 

Dotyczy to szczególnie nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne 

warunki atmosferyczne. 



 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne 

niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza lub 

podłoża, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża 

względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót 

w zakresie nawierzchni pu uniemożliwiają ich wykonywanie ale nie wpisują się w 

ograniczenia Zamawiającego (cytat jw.) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany 

terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 

krzywdząca dla wykonawcy. 

 

Zapis umowy w przedmiotowej kwestii musi odnosić się do obiektywnych norm, technologii 

bez możliwości manipulowania nimi. 

 

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki 

atmosferyczne. 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 

robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 

realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 

obiektywnie niezależne. 

 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 

sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 

W związku z powyższym wnosimy o korektę ww. zapisu na: 

 

*/wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z 

technologią./* 

 

*/Zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku 

budowy./* 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy 

 

Pytanie 3. 

 

Umowa w § 19 podaje m.in.: 

/Strony postanawiają, o stosowaniu kar umownych. Kary umowne będą naliczane w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu *opóźnienia* w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień *opóźnienia*, 



b) z tytułu *opóźnienia* w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi/gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2 

umowy za każdy dzień *opóźnienia* liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

/Wnosimy o zmianę ww. zapisu projektu poprzez zastąpienie słów „opóźnienia” na 

„zwłoki”.*//* 

Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie 

terminów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 4. 

 

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu w sposób niezgodny ze 

standardami w branży i aktualną normą oraz w oparciu o starą nomenklaturę ITB 

niekompatybilna z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. 

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych niezgodnie z obowiązującą 

normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca 

wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektów 

sportowych). 

 

Projekt podaje: 

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla 

nawierzchni pu. 

/parametr/ 

/wartość wymagana wg normy  

/PN-EN 14877:2014-02/ 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, %≥ 40 

 

Opór poślizgu, PTV: 

- na sucho 80÷110 

- na mokro 55÷110 

 

 (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 

Przepuszczalność wody, mm/h ≥ 150 

 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 

 

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % ≤ 20 

- spadek wydłużenia względnego przy F_max , % ≤ 20 

 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² ≥ 0,4 

- wydłużenie względne przy F_max , %  ≥ 40 

 

- amortyzacja, % 



- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne  35÷50 typ SA35÷50 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe  >31  typ SA 31+ 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport  35÷44 typ SA35÷44 

 

- odporność na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa   ≥ 0,4 

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %   ≤ 20 

- wydłużenie względne przy F_max po działaniu kolców, %  ≥ 40 

- spadek wydłużenia względnego przy F_max po działaniu kolców, % ≤ 20 

 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g   ≤ 4 

- zmiana barwy, stopień skali szarej ≥ 3 

 

Amortyzacja, %: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne   35÷50 typ SA35÷50 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe    >31  typ SA 31+ 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport      35÷44 typ SA35÷44 

 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - ≤ 6 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe - ≤ 6 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport  - ≤ 3 

 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, % ≥ 85 

- piłka tenisowa, %≥ 85 

 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną 

normą PN-EN 14877:2014-02. ST stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej  

nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie dla nawierzchni pu 

typu zamawianego/./ 

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) 

aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 

14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest 

bezpodstawne. 

Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby 

budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. 

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie. 

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną 

ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań. 

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni 

pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez 

niezależną instytucję do tego upoważnioną. 

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów 

to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych 

poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. 

Instytutem Sportu 

http://www.insp.waw.pl/index.php/uslugi/badania-nawierzchni-sport 

Powyższe udowodni, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe. 

http://www.insp.waw.pl/index.php/uslugi/badania-nawierzchni-sport


Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych 

produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować 

wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca 

wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu 

określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 

normą. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych 

zamawianego typu zamawianego posiadających: 

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry 

nawierzchni pu) 

- Certyfikat IAAF (Product Certificate) 

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – 

zawartość związków chemicznych) 

- Wyniki badań WWA z określeniem kl. 1 

- Atest higieniczny PZH 

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta pod warunkiem posiadania przez 

wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta  

na tą nawierzchnię. 

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu 

tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, 

standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02. 

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne 

informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do 

aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta 

ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny 

musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią 

manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą 

normą. 

 

Odpowiedź: 

 

Proszę o zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk posiadające parametry 

zgodnie z normą  PN EN 14877:2014 -02 

Pytanie 5. 

 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, 

że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie 

z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania  

barwionych granulatów z recyklingu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wymaga wykonania  wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z 

technologią przy  użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 

barwionych granulatów z recyklingu. 



 

Pytanie 6. 

 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu boiska i bieżni ma być w kolorze ceglasto-

czerwonym. 

 

Odpowiedź: 

 

Nawierzchnia pu boiska i bieżni ma być w  kolorze ceglasto-czerwonym. 

 

Pytanie 7. 

 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację  projektową, techniczną niezbędną do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 

zakresie warunków realizacji zamówienia 

 

Pytanie 8. 

 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi  oraz 

uzgodnieniami niezbędnymi  w celu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 9. 

 

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 

wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z zapisami projektu mowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

         Z up. Wójta Gminy Rytwiany 

         Tomasz Fąfara 

           Sekretarz Gminy Rytwiany 


