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   Bytom, dnia 22.05.2017 r. 
 

ODPOWIEDŹ  
na zapytanie dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach 
Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” 
Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 
 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 18 maja 2017 r. wpłynęło zapytanie od 

Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t ze zm.) 

którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy 

ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz 

z udzieloną odpowiedzią: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o dopuszczenie do udziału w wyżej wymienionym przetargu publicznym oferentów oferujących sztuczne 

trawy posiadające deklaracje zgodności z normą PN — EN 15330-1:2013 zamiast wymaganego badania na zgodność 

z normą PN — EN 15330-1:2013 w przypadku kiedy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry sztucznej 

trawy są zbadane i potwierdzone w oficjalnym raporcie z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne laboratorium 

akredytowane przez FIFA na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf. Zdaniem producentów traw nie 

ekonomiczne jest wykonywanie badań, w których badane parametry się dublują i są potwierdzone w innym badaniu. 

Dlatego jeszcze raz prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności z normą PN — EN 15330-1:2013 zamiast badania na 

zgodność z normą PN — EN 15330-1:2013 w przypadku kiedy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry 

sztucznej trawy są zbadane i potwierdzone w oficjalnym raporcie z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne 

laboratorium akredytowane przez FIFA na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących badań nawierzchni sztucznej trawy wskazanych  

w treści SIWZ. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jakub Snochowski 

 


