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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA - II 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz  

z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(siwz) w postepowaniu pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym 

zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na terenie działki nr 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie” 

 

 

PYTANIE 33  

W związku z budową hali pneumatycznej wnosimy zmianę niżej wymienionych dokumentów 

dotyczących trawy syntetycznej : 

1. Atest PZH na nawierzchnię sztuczną trawę dla obiektów zewnętrznych oraz hal 

pneumatycznych lub obiektów zamkniętych 

2. Atest PZH na wypełnienie – granulat EPDM dla obiektów zewnętrznych oraz hal 

pneumatycznych lub obiektów wewnętrznych 

oraz o dołączenie niżej podanego badania : 

1. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych 

węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z  

Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii 

wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 

miesiące.  Badania musi jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienia (granulat gumowy 

EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych oraz hal 

pneumatycznych lub obiektów wewnętrznych 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z modyfikacją 

 

PYTANIE 34 

Zamawiający w dokumencie MODYFIKACJA II (brak daty) w punkcie 5 przedstawił zestaw 

dokumentów na potwierdzenie jakości dostarczonej hali pneumatycznej.  

 

Zamawiający słusznie wskazał zestaw wymaganych dokumentów. Jednakże termin ich 

prezentacji jest niedopuszczalny i szkodliwy. Wydaje się, iż skala skomplikowania i względy 

bezpieczeństwa dla hali pneumatycznej są dalece  istotniejsze niż nawierzchnie sportowe. 

Wszyscy wiodący producenci hal pneumatycznych tak w Polsce jak i na świecie posiadają 

odpowiednie dokumenty dla produkowanych zadaszeń. Każdy więc może dostarczyć na 

żądanie (podobnie jak sztuczną trawę) ww zestaw dokumentów na etapie przetargu. Pozwoli 
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to oddzielić zamawiającemu prawdziwych producentów od pseudoproducetów oferujących 

podejrzane produkty z Rumuni, Ukrainy czy Turcji sprzedawane bez żadnych dokumentów  

 

Wnosimy więc o  modyfikacje SIWZ z przedmiotowym zakresie poprzez wprowadzenie  

w Rozdziale V ust 3) poprzez dopisanie i żądanie niżej wymienionych dokumentów: 

1. Raporty z badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne laboratorium kategorii 

naukowej A+ lub akredytowane (PCA) w zakresie materiałoznawstwa niezależne 

laboratorium, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych 

opisanych w tabeli.  

2. Karty techniczne lub deklaracje potwierdzone przez producenta dla oferowanych 

powłok/membran potwierdzające pozostałe parametry wyszczególnione w tabeli, a nie 

potwierdzone raportami badań.  

3. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany 

wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 

jako materiał trudno zapalny  

4. Ekspertyzę techniczną potwierdzającą bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla liczby 50 

osób) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszania 

powłoki pneumatycznej wykonaną przez jednostkę akredytowaną (np. Instytut Techniki 

Budowlanej lub inny akredytowany instytut budownictwa lub pożarnictwa) lub 

rzeczoznawcy ds. pożarnictwa. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 


