
Marcinowice, dnia 08.06.2012 r. 
 
 
Dotyczy przetargu  nr OR.271.6.2012 z dnia 31.05.2012r. na realizację zamówienia p.n.  
 

WYKONANIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU 

“MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) 

 w SZCZEPANOWIE 

 
1. Pytanie: 
W projekcie umowy par. 8 pkt.4 jest napisane: 
„Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy”. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wprowadzi korektę do ww. zapisu dotyczącą cesji 
wierzytelności na bank udzielający kredytu Wykonawcy na realizację przedmiotowych robót 
budowlanych. 
Proponowane nowe brzmienie zapisów w umowie byłoby: 
„Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać ani przenosić 
na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
2. Pytanie: 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym proszę o sprecyzowanie, który z 
poniższych dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy 
dołączyć do oferty, czy ma być to: 

� 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)  

czy  

� Aktualny certyfikat 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)? 

� Odpowiedź: Ma być aktualny certyfikat 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). 

 
3. Pytanie: 
Proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych zamieszczonych 
w projekcie PB w pkt. 6. 



Zapisy takie są niezgodne z założeniami programu „Moje Boisko-Orlik 2012” i wytycznymi 
MSiT. Według komunikatu zamieszczonego na stronie www.orlik2012.pl Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiekolwiek zmiany 
typowej SIWZ w treści: rozdziału 2, pkt. 2.1 i 2.2 oraz rozdziału 6, pkt. 1 i 2 mogą 
spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa…:. 
Zamawiający nie może więc dowolnie określać przedmiotu zamówienia w zakresie 
nawierzchni syntetycznych. Zamawiający nie może w projekcie technicznym, który jest 
integralną częścią dokumentacji przetargowej, precyzować minimalnych parametrów 
nawierzchni syntetycznych ponad minimum zawarte we wzorcowej SIWZ. 
W związku z powyższym proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni 
syntetycznych i potwierdzenie, że wiążące dla Wykonawców w tym zakresie będą zapisy 
SIWZ a nie projektu technicznego.  
 
Odpowiedź: Podane w projekcie parametry trawy syntetycznej i poliuretanu są 
parametrami pożądanymi przez inwestora określającymi jakość materiału. Wymagane 
przez zamawiającego parametry trawy zostały określone w SIWZ-ie i tylko na 
podstawie tych parametrów należy przedstawiać ofertę na wykonanie inwestycji "Moje 
Boisko-Orlik 2012" 
 
Ryszard Porębski 


