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WYJAŚNIENIE 4 

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych wraz z pozostałą 
infrastrukturą w Gminie Sława”, znak sprawy: TIA.271.32.2022 
 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca 
udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy: 

 
Pytanie 1  

Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił parametry oraz wymagane 
dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej.  

W zawiązku z powyższym zwracamy się z wnioskiem, aby Zamawiający dla 
potwierdzenia spełnienia wymagań wymagał przedłożenia wraz z ofertą lub przed 
podpisaniem umowy dokumentów wymaganych dla nawierzchni, jak również 
dokumentów dotyczących minimalnych parametrów eksploatacyjnych trawy.  

 Brak wymagań w postaci przedmiotowych środków dowodowych często 
wykorzystywany jest przez Oferentów, którzy już na etapie postępowania zakładają 
zastosowanie produktów zamiennych, niespełniających wymagań projektowych. 
Podyktowane jest to najczęściej zaniżeniem oferty w postępowaniu przetargowym                  
i przeświadczeniem o możliwości późniejszego wbudowania materiału niższej jakości, 
tym samym tańszego. Ze względu na fakt, iż nawierzchnia z trawy syntetycznej stanowi 
końcowy element inwestycji Oferenci często stawiają Zamawiającego „pod ścianą” 
grożąc zejściem z budowy przy braku akceptacji oferowanego zamiennika.  

Należy również zaznaczyć, iż w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, w tym autoryzację producenta. 
Autoryzacja producenta świadczy o tym że wykonawca w pełni spełnia określone 
wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. 
Żądanie autoryzacji na etapie składania ofert jest konieczne, aby Zamawiający miał 
gwarancję nie tylko najniższej ceny ale przede wszystkim  jakości oferowanej 
nawierzchni.  

W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji niezwykle istotne jest, by 
przedstawić dowody oferowanej nawierzchni w postaci przedmiotowych środków 
dowodowych, bądź wymaganie przedłożenia dokumentów dowodowych przed 
podpisaniem umowy. Wprowadzenie takiego wymogu pozwala na ograniczenie udziału 
nierzetelnych Wykonawców oraz weryfikację zgodności ofert z przedmiotem 
Zamówienia już na etapie postępowania.  

 
 
 



Odpowiedź  
Zamawiająca nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą jak i przed podpisaniem umowy 
dokumentów wymaganych dla nawierzchni, oraz dokumentów dotyczących 
minimalnych parametrów eksploatacyjnych trawy.    

Ponadto informuje, że każdy materiał przed wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Zamawiającej na podstawie złożonego przez Wykonawca wniosku materiałowego.  

  

 
          


