
 
Pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym Nr ZP.PN 7 / 2010  

Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy 

kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” W odpowiedzi na zapytanie oferenta – pismo z dnia  

23.04.2010 r. wyjaśniamy: 

Pytanie1. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budynku sanitarno-szatniowego Standard+: 

-  bez montażu elewacji drewnianej  

-  zastępując wykonanie fundamentów ze studni chłonnych, fundamentami punktowymi    

żelbetonowymi, monolitycznymi  

-  zastąpienie świetlików dachowych, oświetleniem okiennym oraz czy w Zamawiający 

wymaga wykonania ścian zewnętrznych budynku z płyty warstwowej z rdzeniem 

poliuretanowym PU 80?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w pkt.8 projektu budowlano-wykonawczego zaplecza sanitarno  

szatniowego który brzmi: 

8.1 Uwaga dotycząca wyboru obiektów zaplecza sanitarno-szatniowego 

Ponieważ produkowane są gotowe kontenery zaplecza sanitarno - szatniowego ORLIK 2012   

według różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych producentów, w ramach adaptacji 

przyjmuje się następujące wymagania dla obiektu zaplecza sanitarno – szatniowego ORLIK  

2012 dla ww. zadania inwestycyjnego:  

a) Ściany zewnętrzne projektowanego zaplecza sanitarno - szatniowego winny być wykonane 

    z płyt warstwowych aluminiowych poliuretanowych lub wykończone od zewnątrz blachą 

trapezową (stalową lub aluminiową ) powlekaną farbą proszkową z wkładką termiczną z 

wełny mineralnej. 

b) Kontenery winny być wykonane wg. rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

producentów  

    kontenerów o parametrach technicznych nie niższych jak przyjęte w projekcie, co wymaga  

    potwierdzenia w karcie technicznej wyrobu.  

c) Kontenery na zaplecze sanitarno-szatniowe winny zachować: 

   - projektowane min. wymiary obiektów zaplecza;   

- wymagania funkcjonalno – użytkowe jak przyjęte w projekcie budynku zaplecza;  

- wymagania instalacyjne jak przyjęte w projekcie budynku zaplecza;  

- nie niższy jak w projekcie standard wykończenia budynku zaplecza; 

- wymagania odpowiednie dla budynków, zawarte w warunkach technicznych jakim   

  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

d) Kontenery jako gotowy wyrób winny posiadać zestaw odpowiednich uzgodnień w zakresie 

    sanitarno – higienicznym, BHP oraz ochrony pożarowej. 

Izolacyjność cieplna ścian,  dachu, podłogi drzwi, świetlików nie gorsza jak w systemowym 

projekcie budynków zaplecza sanitarno-szatniowego.  

 

2. Proszę o wyjaśnienie dotyczące zastosowania wypełnienia trawy syntetycznej. Czy przy 

spełnianiu warunków przetargowych należy brać pod uwagę zastosowanie wypełnienia  

wykazane w SIWZ  czy projekcie budowlanym? Czy badanie na wypełnienie musi być 

tożsame z raportem badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport 



lub Sports Labs Ltd), dotyczące oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 

parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)? 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zapis dotyczący udokumentowania systemu nawierzchni z 

trawy syntetycznej wg pierwszego wariantu wynikającego z SIWZ  Ministerialnego jak 

poniżej: 

 

Odpowiedź na pytanie 2 i 3  

Jako wiążące przyjąć wypełnienie trawy syntetycznej podane w SIWZ. 

Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 

1 Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu  

nawierzchni lub raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodnośd jej 

parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 

2.  Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 

3.  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 

4.  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

5.  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tę nawierzchnię. 

 

 

 

 

http://www.fifa.com/

