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Zamawiaiący:
Szkoła Podstawowa Nr 40
ul. Rozewska 33,81-055 Gdynia

Gdynia, dnia 23 października 2020 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetafgu

nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa boiska do pilki nożnej oraz
budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SzkoĘ Podstawowej Nr 40 przy
ul. Rozewskiej w Gdyni

Działając na podstawie aft.38 ust.2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówleń
publicznych (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. l986 ze zm.), dalej zwana ustawą Pzp, Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, dalej zwaną SlWZ:

Pytanie:
Zamawiający ogłasza plzetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy

syntetycznej określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Taki opis może wskazywać na jednego

tylko producenta. Powyższe powoduje, że Zanawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, ajak
wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencyjność iw tym celu
umożliwiać składanie ofeń odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych.
Nadmieniany, że zgodnie z ań. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.lJ.z 2003 r., Nr l53, poz. I503 z póżn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencjijest
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy, Zaś, ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego
obowiązek plowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów
ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został

określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametrów saucznej trawy oraz wymaganych
dokumentów. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofeft i realniejsze wyceny
wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby
produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Nie ma potrzeby ograniczania wysokości włókna do 43mm skoro cały system spełnia
wszystkie nomy branżowe, w związku z powyższym proponujemy system trawy o wysokości 45 mln

na macie prefabrykowanej o grubości 12 mm o parametrach:

Wysokośc ca]kowita lrawy synterycznej
Grubość włókna: 4l0 mikronów
ilość pęczków: 9449lm'
i|ość włókien: 113 386lm'
dtex pęczka: 15 000
waga pojedynczego włókna: 1907 glm'
waga całkowita trawy:3147 glm
wyrywanie pęczka po starzeniu: 66 N
przepuszczalnośó wody dla systemu: l609mm/h

Dokumenty potwierdzające spełnienie rłrymagań zamawiającego:
. Rapoń z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labospott lub ISA-

Sport lub Spofts Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni tj. trawa + wypełnienie + mata
prefabrykowana, potwierdzający zgodność jej parametrów z norma EN 1 533 0- 1 :2013.

. kafta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona pzezjej producenta.
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. Atest pzH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni iwypełnienia.

. Autolyzacja ploducenta trawy syntetyczne.j, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
. Rapoft z badań testu Lispoń na min. 300 000 cykli dla włókna ofelowanej trawy syntetycznej

przeprowadzony przez nlezależne i akredytowane laboratorium zgod,nie z normą EN
l5306 ,,Nawierzchnie do otwarrych terenów spońowych _ narażenie trawy na oddziaływania"
potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300 000 cykli nie wskazuje poważnych uszkodzeń.

Proponowany System tra§Y spełnia wszystkie nonny spoltowe ijest to system Zaakceptowany

iprzebadany przez FIF A na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro i Quality.
Wnosimy o dopuszczenie proponowanego systemu trawy.

Odpowiedź:
W zakresie otrzymanych pytań co do opisu przedmiottl zamówienia Zamawiający podtrzymuje zapis1

zawańe SIWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej tym samym nie wyrażają zgody na ich
rnodyfikac.1ę.

Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniaó wszystkich rodzajów oraz typów nawierzchni
występu.jących na rynku, obniżając plzy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i uĄtkowe
stawiane produktowi. Wykonawca natomiast może zaoferować nawierzchnię r,ównoważną, której

parametry spełniają minimalne wymagania określone szczegółowo przez Zmawiającego co ma nd celu
zapewnienie Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości materiału, z którego będzie wykonana
nawierzchnia spońowa boiska oraz zapewnić długą i bezusterkową eksploatację obiektu lub
oczywiście lepszą pod względern plzewidzianej w dokumentacji,
Ponad wszelką wątpliwośó należy stwierdzić, żę nie działa on wbrew zasad,zie uczciwej konkurencji.
gdyż na rynku polskim jak i rynkach krajów Unii Europejskiej działa wiele firm wykonawczych,
mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a wymogi określone w SIWZ
podyktowane są potrzebalni Zamawiającego i troską o należyte pod względem jakości wykonanie
zamówienia. Ponadto argumentacja, że opis nawierzchni nie pozwala na zaoferowanie nie więcej niż
jednej nawierzchni przez wzgląd na poszczególne zapisy jest całkowicie bezzasadne, Wydatkując
środki publiczne, przede wszystkim należy zwracać uwagę na przyszłe aspekty finansowe inwestycji,
także w okresie gwarancji oraz po jej upływie, na co wpływa odpowiednia jakość ploduktów ijakość
ich montażu - wykonania. Określenie takich, a nie innych parametrów nawierzchni w dokumentacji
projektowej jest podyktowane troską o uzyskanie trwałej nawierzchni zapewniającej wieloletnią
i bezawaryjną eksploatacje, Inwestycjajest finansowana ze śr,odków publicznych co uzasadnia żądanie
jak najwyższej jakości robót oraz materiałów wykorzystywanych do jej realizacji. Nawierzchnia
projektowanego boiska ze rvzględu na intensywne użytkowanie i ogólną dostępność musi wykazywac
się dużą n,wałością, wytrzymałością na duże obciążenia, oraz odpornością na zużycie. Zrealizowany
obiekt ma zapewnić jego wieloletnie użytkowanie bez konieczności narażania się na ciągłe,
wielokrotne usuwanie ustelek mogących doprowadzić do czasowego lub ciągłego zamknięcia obiektu
dla korzystających. Dlatego w inteI,esie publicznym leży aby zadanie zręalizować w sposób i przy
użyciu materiałów pozwalających zachowaó wysokąjakość realizacjitej inwestycji.

Na rynku funkcjonują podmioty zdolne wyprodukować i dostarczyć produkty spełniające
wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach, a wskazane
palametry mają na celu uzyskanie nawierzchni spełniającej określone potrzeby Zamawiającego i

utrzymanie całości inwestycji na określonym poziomie. Zamawiający ma prawo opisać swoje
potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych
dostępnych standardach jakościowych.

Produkty o niższych parametrach, mniej zaawansowane technologicznie będą z pewnością
tańsze od nowoczesnych, o określonym /wysokim/ standardzie, Dopuszczenie ploduktu o niskiej
jakości, a przęz to o niższej cenie pozwoliłoby potencjalnym Wykonawcom obniżyó wartość ofety
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idoprowadzić do jej wyboru, a w konsekwencji wykonania obiektu sportowego nie spełniającego

oczókiwań Zamawiającego i utrzymania całości zamówienie objętego postępowaniem na niskim

poziomie, Na podst. art. Ż9 ustawy prawo zamówień publicznych obowiązkiem zamawiającego jest

opisanie przeJmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący Za pomocą dostatecznie

abtłaanyón i zrozumiałych określeń. Wobec połryższego nawierzchnia winna odpowiadać

parametiom nie niższym niż opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i SIWZ.

Nie wyra,żamy więc zgody na modyfikację dokumentacji projektowej i SIWZ.

DYR

Z poważaniem

zKoŁY

e


