WIZP 270.8.2.2012

Kościerzyna, dnia 14.06.2012r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Wykonanie boisk
sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012 w Zespole Szkół Publicznych Nr 1
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
W nawiązaniu do przedmiotowego zadania proszę o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
W projekcie technicznym dla zadania Orlik wskazano wypełnienie sztucznej trawy EPDM. Specyfikacja
istotnych warunków wskazuje nawierzchnię z wypełnieniem zgodnym z badaniem laboratoryjnym, tj. np.
SBR. Opis projektu jest niezgodny z wymogami Ministra Sportu, które dopuszcza wszystkie rodzaje
wypełnienia.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Sportu:
„Jakiekolwiek zmiany typowej SIWZ w treści:
a) Rozdziału 2 punkt 2.1 i 2.2
b) Rozdziału 11, punkt 4A i 4B
Spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sportu
i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich)”.
W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie jaki typ wypełnienia należy zastosować – zgodny
z wytycznymi Ministerstwa Sportu czy zgodny z opisem Zamawiającego?
Zamawiający informuje, że anuluje zapisy w siwz dotyczące wypełnienia trawy „granulatem EPDM” oraz
wykreśla się w rozdziale 2 pkt 2.1 tiret drugi podpunkt 5: „Wypełnienie: piach kwarcowy oraz granulat EPDM”.
Wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports
Labs Ltd.
Dodatkowo rozdział 6 pkt 2 a) siwz otrzymuje brzmienie:
„Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept
for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)”.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
18.06.2012r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2012r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu.
Z poważaniem

