
 

 

        
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               Łubniany, dnia 15.05.2020 r.   

 
 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 
 

 Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego  
wraz z adaptacją do dyscyplin sportowych  

nr sprawy RI.271.32.2020.MP 
 
 

Gmina Łubniany  ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany NIP: 9910344913, REGON: 531413142 
działając jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
Pytanie 1: 
„Czy Zamawiający wykreśli z opisu przedmiotu zamówienia zapisy o konieczności posiadania konkretnych 
certyfikatów międzynarodowych federacji, które mogą utrudnić uczciwą konkurencję i równe traktowanie 
wykonawców i dopuści modułowe nawierzchnie sportowe, posiadające niezbędne dokumenty potwierdzające 
wysoką jakość, funkcjonalność, posiadające aprobatę techniczną właściwych przepisów?” 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wykreśli z opisu przedmiotu zamówienia zapisu dotyczącego konieczności posiadania przez 

nawierzchnię certyfikatów międzynarodowych związków sportowych (FIBA, IHF, FIVB).  

Opis przedmiotu zamówienia nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” oraz „PZP”)  

i jest przygotowany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  

Pytanie 2: „Czy Zamawiający usunie z opisu nawierzchni zapisy dotyczące posiadania konkretnych certyfikatów 

(FIBA, IHF, FIVB), wymaganie ich wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. 

Czy dopuści inne modułowe nawierzchnie polipropylenowe posiadające niezbędne dokumenty wymagane przez 

prawo budowlane, poświadczające ich specyfikację ogólną, wysoką jakość, funkcjonalność posiadające aprobatę 

techniczną właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. ?”  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie usunie z opisu przedmiotu zamówienia postanowienia dotyczącego konieczności posiadania przez 

nawierzchnię certyfikatów międzynarodowych związków sportowych (FIBA, IHF, FIVB).  

Zamawiający dopuści modułowe nawierzchnie polipropylenowe posiadające ww. certyfikaty. 

Opis przedmiotu zamówienia nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” oraz „PZP”)  

i jest przygotowany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  

Pytanie 3: 
„Czy do zapytania mogą przystąpić wyłącznie wykonawcy oferujący nawierzchnie polipropylenową posiadającą 
m.in. certyfikaty FIBA, IHF, FIVB?” 
 
Odpowiedź : 
Warunkiem udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest posiadanie przez 
oferowaną nawierzchnię certyfikatów wskazanych międzynarodowych federacji sportowych. 
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Pytanie 4: 
„Czy Zamawiający usunie z opisu nawierzchni wszelkie zapisy, które mogą utrudniać uczciwą konkurencję i równe 
traktowanie wykonawców i dopuści wszystkie modułowe nawierzchnie polipropylenowe posiadające niezbędne 
dokumenty poświadczające ich wysoką jakość i funkcjonalność ?” 
 
Odpowiedź : 
Opis przedmiotu zamówienia nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” oraz „PZP”)  

i jest przygotowany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  

Zamawiający dopuści modułowe nawierzchnie polipropylenowe posiadające ww. certyfikaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


