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                       oryginał/kopia 
Znak sprawy: OSR-DTiT-TP-3-2022                                   Gniezno, dnia 20.07.2022 r. 

 
 
                                                          Do wszystkich  wykonawców  

                   biorących udział w postępowaniu.  

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt: "Budowa bieżni lekkoatletycznej 6 torowej o długości 400m 
przebudowy istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska treningowego przy  ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie”.  
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.07.2022 r. pod numerem 
2022/BZP/ 00237802/01. 
Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2022 r. 
 

Pytanie 1 

Zamawiający w projekcie podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej poliuretanowej w sposób niezgodny z 
aktualną normą PN-EN 14877:2014 i wytycznymi World Athletics (wcześniej IAAF).  

Wymagane parametry oparte są o badania i dokumenty w szczególności ITB, które przestały obowiązywać, a ich waż-
ność upłynęła (ostatnia znana nam aprobata ITB straciła ważność w 2015 r). Tym samym Zamawiający wymaga na-
wierzchni o parametrach potwierdzonych przeterminowanymi już badaniami niezgodnymi z aktualnie obowiązującymi 
wymogami i normami.  

Zważywszy, iż Zamawiający wymaga: „warunek dostarczenia wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
potrzeby uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics” wymagane parametry nawierzchni powinny być dosto-
sowane do wymaganych dokumentów i obowiązujących norm. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej spełniającej wymogi aktualnie obowią-
zującej normy PN-EN 14877:2014 i wytyczne World Athletics posiadającej poniższe parametry i dokumenty:  

  

cecha produktu wielkość 

Całkowita grubość systemu 13-14 mm 

Redukcja siły w temp. 23O C 36-38 % 

Odkształcenie pionowe w temp. 23O C 1,9 – 2,0  mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 0,70 - 0,85 MPa 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu 50-60 % 

Tarcie TRLL 55-60 

  

  

1. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF po-

twierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Pro-

duct Certificate); 
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2. Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na 

bieżnię; 

3. Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzch-

niowego; 

4. Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania; 

5. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny; 

6. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014; 

7. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekolo-

giczne nawierzchni poliuretanowej; 

8. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego 

zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji; 

9. Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; 

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie wymogu posiadania dokumentów j/w, gdyż jest to niezbędny zakres dokumen-
tów, którymi powinien wykazać się producent nawierzchni w celu udowodnienia, że nawierzchnia spełnia aktualne wy-
magania jakościowe World Athletics i PZLA. 

Odpowiedź : 

 

Zamawiający informuje, że nawierzchnia poliuretanowa o parametrach przedstawionych w tabeli załączonej do wnio-

sku, spełniającej wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014 i wytyczne World Athletics jest dopusz-

czona do realizacji wraz z kompletem dokumentów wymienionych we wniosku, niezbędnych do spełnienia wymagań 

jakościowych World Athletics i PZLA. 

Pytanie 2 

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej do 28.07.2022. W związku z nieścisłościami w projekcie, 
oczekiwaniem na wyjaśnienia oraz faktem, że obecnie trwa sezon urlopowy, co znacznie utrudnia zebranie ofert na 
materiały czy też oferty podwykonawców, wydłużenie terminu składania ofert umożliwi rzetelne przygotowanie wyceny 
zadania. 

Odpowiedź : 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 

22.07.2022 r. o godz.14.40 

 

 


