Odpowiedz nr 1 z dnia 15.03.2019r. na złożone w postępowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Trzemeśnia”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:
Ochotnicza Straż Pożarna
Trzemeśnia 581 32 – 425 Trzemeśnia
Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na
podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Treść zapytania:
b) Wnosimy o zmianę w zapisie dotyczącym wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy
syntetycznej: zniesienie wymagań Certyfikatu FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni, lub wyników badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność
parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA oraz zaakceptowanie deklaracji
zgodności z normą PN EN 1533-1:2008 na równi z rekomendacją ITB. Informujemy, iż nie wydaje się
aprobaty ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja ITB jest dokumentem dobrowolnym,
udzielanym dla wyrobów nie podlegających art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881). Informujemy również, że niemożliwym jest uzyskanie
certyfikatu FIFA na obiekt z nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 15-20mm.
c) Prosimy o potwierdzenie wymaganego koloru linii.
2. Wyjaśnienia:
Ad.a) Zamawiający wyjaśnia, że wymaganymi dokumentami dotyczącymi nawierzchni są:
- karta techniczna,
- deklaracja zgodności z normą PN EN 1533-1 (lub równoważną) oraz
- atest PZH (lub równoważny).
Certyfikat FIFA, jak również rekomendacja ITB nie są wymagane.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/opisie przedmiotu zamówienia odniesień do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne, należy je czytać wraz określeniem „lub
równoważne”.
Ad.b) Wymaga się wykonanie linii boiska do piłki nożnej w kolorze białym, a dla pozostałych boisk (siatkówka,
koszykówka) w innym kolorze, np. żółtym.
3. Zmiany
W związku z udzieloną odpowiedzią i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia zmienia się termin, o
którym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, składania ofert z dnia 29.03.2019r. do godz. 10:00 na dzień
01.04.2019r. do godziny 10:00.
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