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ZP.271.8.2012
W związku z wpłynięciem od Państwa w dniu 7.08.2012 roku zapytania do treści
SIWZ do postępowania na budowę kompleksu boisk sportowych w Goszczynie ramach
programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający
- Gmina Goszczyn przekazuje treść wniosku wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie:
„W przypadku dokumentów, jakich Zamawiający wymaga od wykonawców celem
potwierdzenia, że oferowana sztuczna trawa spełnia wymagania postawione w Dokumentacji
Projektowej, wątpliwości budzi żądanie certyfikatów FIFA 1Star lub FIFA 2 Star, tym
bardziej że Zamawiający nie wymaga certyfikatów FIFA w SIWZ.
W nazwie zadania podano, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska o wymiarach
30x62m (1860m2).
Boisko o takich wymiarach nie podlega certyfikacji FIFA jako niepełnowymiarowe
i nieprzystosowane do rozgrywek meczów piłkarskich.
W związku z tym wydaje si bezcelowe wymagać od wykonawców stosowania sztucznych
traw, które uzyskały certyfikat FIFA.
Wymagania tego dokumentu w sposób nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję.
Zwłaszcza, że istnieją nawierzchnie ze sztucznej trawy, które w pełni odpowiadają
wymaganiom Zamawiającego, mimo że nie zostały jeszcze zastosowane na boiskach
certyfikowanych przez FIFA.
Zatem żądanie okazania tego dokumentu nie jest zasadne”.
Prosimy od odstąpienie od tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg przedłożenia przez Wykonawców certyfikatów FIFA
1Star lub FIFA 2 Star w celu potwierdzenia, że oferowana sztuczna trawa spełnia wymagania
postawione w Dokumentacji Projektowej.
Informujemy również, że w Rozdziale 6 pkt. 2 ust a) SIWZ do postępowania na budowę
kompleksu boisk sportowych w Goszczynie w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik
2012” Zamawiający żąda:
„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)”.
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