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DKP/ 770  /2021/MPK

Strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym, o sygn. zam. 77/BZP-U.510.60/2021/KW, na zadanie pn.: „Budowa 
Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 – etap II – 
strefa rozgrzewkowa”

 W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie w/wym. zamówienia 
publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako Zamawiający , w trybie art. 284 
ust 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) w porozumieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą 
o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pytanie numer 1: 
Analizując opis przedmiotu rzeczonego zamówienia rozpoznaliśmy systemy 

nawierzchni PU w technologii „full pur”. Niestety nie zlokalizowaliśmy żadnych 
parametrów oraz potwierdzających jakość systemu PU istotnych dokumentów które
w połączeniu z doświadczeniem wykonawcy zapewnią Zamawiającemu „klasę” produktu, 
trwałość i zadowolenie przyszłych użytkowników. W obecnej sytuacji można 
jednoznacznie stwierdzić iż oferent może zainstalować cokolwiek. 

Aby zapobiec instalacji poliutarenowych bubli nieznanego pochodzenia
i wątpliwego formatu proponujemy systemy o poniższych parametrach który w pełni
a nawet nadto spełni oczekiwania Zamawiającego. 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANA WARTOŚĆ 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2(MPa) 0,83
Tarcie 61
Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 128
Amortyzacja wstrząsów, reedukacja siły, na 
podłożu betonowym (23ºC), % 

39

Odkształcenie pionowe na podłożu 
betonowym (23ºC),mm

1,7

Grubość, mm 14,3
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Zamawiający w celu sprawdzenia swoich wymagań, winien żądać następujących 
dokumentów na etapie składania oferty

 Atest PZH
 Badania WA (dawniej IAAF)
 Certyfikat WA (dawniej IAAF)
 Certyfikat WA Class 1 (dawniej IAAF Class 1)
 Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
 Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (konieczne na etapie 

składania ofert). 
Wśród dokumentów, do których żądania jest uprawniony Zamawiający znajduje się między innymi 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. Stosowanie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7, w celu 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
podmiot uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, w tym autoryzację producenta. Autoryzacja 
producenta świadczy o ty, że Wykonawca w pełni spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie 
świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. W świetle powyższego należy zaznaczyć, że żądanie 
autoryzacji na etapie składania ofert jest konieczne aby Zamawiający miał gwarancję nie tylko najniższej ceny 
ale przede wszystkim jakości oferowanej nawierzchni. 

 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta 

systemu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (KOT)
Budownictwo to dziedzina, w której konieczne jest uzyskiwanie nie tylko całkowicie powtarzalnych, ale i 
przewidywalnych wyników wartości wymaganych parametrów a nie przerzucanie się papierami z wynikami 
badań laboratoryjnych których powtarzalność jest tylko teoretyczna. Dlatego właśnie wykorzystywane w 
projekcie Zamawiającego wyroby budowlane objęte są różnorodnymi normami, które ujęte są w systemie 
oceny i weryfikacji stałości właściwych użytkowych. Zdarza się jednak, że z różnych powodów niektóre wyroby 
nie są przez takie normy obejmowane – np. systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych. Istnieje zatem 
konieczność użycia innego rozwiązania, które pozwoliłoby na ocenę jakości produktu. Tutaj właśnie znajduje 
zastosowanie Krajowe Oceny Techniczne (KOT) – nowe skuteczne narzędzie z którego może i powinien 
skorzystać Zamawiającego. 
Wiem KOT to nowość ale zgodnie z aktualną nomenklaturą to jedyny dokument który akceptuje i wprowadza 
gotowy wyrób do obrotu w naszym kraju. Na podstawie KOT, producent deklaruje właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą przedmiotową krajową oceną techniczną, odnosząc je do 
zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowalne, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Z naszej wiedzy wynika, że nieliczni 
producenci systemów PU  posiadają taki dokument i teoretycznie tylko oni powinni być brani pod uwagę 
przez Zamawiającego. Wszystko zaczęło się od zasad oraz warunków udzielania KOT które zostały zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. a po okresie vacatio legis 
obowiązują od stycznia 2021r. 
Sugerujemy Zamawiającemu aby odszedł od wymogów dokumentów iluzorycznych, które nie dają żadnych 
gwarancji wykonania na rzecz KOT dzięki czemu uzyska deklaracje producenta gwarantującą jakość 
oferowanego systemu nawierzchni. Warto odrzucić bezwartościowe stereotypy, oswoić się z nową 
rzeczywistością i zaakceptować narzędzie jakim jest KOT które optymalnie i najlepiej zabezpieczy interes 
Zamawiającego. Biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego zwracamy uwagę na wartość tego wymogu. 

 Nawierzchnia powinna być przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, 
a zawartość związków chemicznych nie powinna przekroczyć wartości 
określonych w normie. Wymaga się badań potwierdzających zgodność z normą 
DIN 18035-6:2014. 

 Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU. 
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Nasze propozycje zmian pozwolą Zamawiającemu zachować przy realizacji 
przedmiotu zamówienia należytą starannością oraz gwarantują dbałość o interesy 
Zamawiającego zapewniając działanie zgodnie z założonymi przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że przestrzeń rozgrzewkowa musi posiadać nawierzchnię 
identycznej klasy co nawierzchnia na stadionie.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

Zastepca Dyrektora ds. Zadań Liniowych

Podpisano elektronicznie: 12-07-2021
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