Dotyczy: „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na
terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”

Pytanie 1
(…) Zamawiający zażądał przedstawienia ważnej Aprobaty ITB lub Rekomendacji ITB. W myśl
obowiązujących przepisów żądanie to jest bezpodstawne, bowiem zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanych dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja
zgodności z polska normą wystawioną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Dodatkowo w związku z istnieniem zharmonizowanej normy Aprobata ITB nie jest wydawana od 2004
r.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuści inny dokument
równoważny, np. deklaracje zgodności lub certyfikat na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008
Odpowiedź:
Krajowa deklaracja zgodności z polską normą PN-EN 15330-1:2008 jest wystarczającym dokumentem
akceptowanym przez Zamawiającego
Pytanie 2:
Proszę o rozszerzenie zapisu dotyczącego wymaganych dokumentów i oprócz ITB dopuszczenie
„wyników badań laboratoryjnych potwierdzających wymagane parametry techniczne przeprowadzone
przez specjalistyczne laboratoria sportowe badające nawierzchnie syntetyczne np. Labosport”
Odpowiedź:
Akceptowanym przez Zamawiającego dokumentem potwierdzającym jakość trawy jest:
- aprobata techniczna ITB,
- lub rekomendacja techniczna ITB,
- lub krajowa deklaracja zgodności z polską normą.
Trawa syntetyczna jako wyrób trwale zamontowany w obiekcie musi być zgodna z Ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz.
97)

Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści trawę spełniającą wszystkie wymagania techniczne posiadającą zamiast
aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB inny dokument potwierdzony przez niezależne
laboratorium który charakteryzuje właściwości i parametry nawierzchni syntetycznej. Równocześnie
informujemy, iż wskazanie jednej jednostki oceniającej właściwości nawierzchni syntetycznych
pomijając inne uznane i certyfikowane ośrodki laboratoryjno badawcze funkcjonujące w UE w wyraźny
sposób ogranicza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:
Akceptowanym przez Zamawiającego dokumentem potwierdzającym jakość trawy jest
również krajowa deklaracja zgodności z polską normą.
Trawa syntetyczna jako wyrób trwale zamontowany w obiekcie musi być zgodna z Ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz.
97)

Pytanie 4:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej o ilości pęczków min 21000/m2 przy
zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych przez zamawiającego.
Odpowiedź:
Parametry trawy syntetycznej Zamawiający pozostawia bez zmian. Proponowana przez Państwa
nawierzchnia o podanych w pytaniu parametrach (21.000 pęczków) nie uzyska akceptacji
Zamawiającego.

