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Dot: Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” 

 

 
W związku z zawiadomieniem z dnia 10.06.2009r otrzymanym dnia 10.06.2009r. Zgłaszamy o 

przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu 

polegającym na zaniechaniu odrzucenia firmy P.W. LiK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna, ul. 

Fabryczna 17, 72-010 Police z dalszych czynności przetargowych. 

Przystępując do w/w postępowania protestacyjnego, wnoszę o oddalenie protestu w całości. 

 

Uzasadnienie: 

 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż reprezentowana przeze mnie firma posiada interes prawny w tym, 

aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Zamawiającego, albowiem to jej wybór naszej firm jest 

najkorzystniejszy, o czym poinformowano nas pismem Zamawiającego z dnia 03.06.2009r. Dlatego 

też firma nasza jest uprawniona do niniejszego postępowania protestacyjnego. Jednocześnie 

wskazujemy, iż niniejsze zgłoszenie zostało złożone w terminie przewidzianym w art. 181 ust 4 PZP, 

albowiem informację o wniesieniu protestu nasza firma otrzymała faxem w dniu 10.06.2009r. 

 

Po drugie, protest złożony przez firmę PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin jest 

całkowicie niezasadny i jako taki powinien zostać oddalony w całości. 

 

Po trzecie, protestujący dokonuje subiektywnej interpretacji zapisów SIWZ z czego wywodzi mylne 

wnioski i w sposób oczywisty z premedytacją dowodzi nieprawdy. SIWZ wyraźnie określa warunki 

dotyczące przedmiotu zamówienia, które w wariancie II są jednoznacznie i jasno określone. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie trawy syntetycznej o wysokości min. 40mm z zastrzeżeniem o 

konieczności zastosowania maty elastycznej chyba , że specjalistyczne badania tego nie wymagają. 

CYTAT z SIWZ: „Wariant II. Wysokość włókna min. 40mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli 

jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodne z badaniem 

laboratorium np. Labosport)”. W związku z powyższym podnoszony przez protestującego zarzut o 

braku konieczności zastosowania maty elastycznej w wynikach raportu sporządzonego przez 

LABOSPORT świadczy na korzyść oferenta P.W. LiK-BUD, ponieważ tym samym potwierdza 

zgodność jego oferty z SIWZ. Jednocześnie podnoszony przez protestującego zarzut, iż TILIA nie jest 

uprawniona do występowania jako producent wyrobu dowodzi niewiedzy protestującego w zakresie 

polskiego oraz unijnego ustawodawstwa. Między innymi definicję producenta można znaleźć w 

poniższych ustawach: 
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Ustawa z dnia 12.01.2007r.  w sprawie zmiany ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 ) m.in. określa producenta jako -przedsiębiorcę prowadzącego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu 

produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie 

bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające 

oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt, -przedsiębiorcę uczestniczącego w 

dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może 

wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Tilia ma wpływ na właściwości 

związane z produktem gdyż zaprojektowała ten produkt w taki sposób, żeby produkt był zgodny ze 

specyfikacją ORLIK 2012 oraz wykonała jego testy w specjalistycznym laboratorium LABOSPORT i 

Państwowym Zakładzie Higieny.  

Podobną w treści definicje producenta przedstawia również Ustawa z  dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o 

zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 

Po czwarte, zarzut protestującego mówiący o tym, że karta techniczna jest jedynie walorem 

informacyjnym, jest to kolejny sposób nieumiejętnego czytania dokumentów. Karta techniczna 

powstała na podstawie przeprowadzonych atestów przez Państwowy Zakład Higieniczny i Labosport z 

wynikiem pozytywnym dla producenta oraz z powyższych dokumentów wynika również, że firma 

Tilia jest producentem (protestujący mógł przeczytać w odpowiednich rubrykach testu). Parametry 

techniczne trawy są zastrzeżone tylko dla firmy Tilia Sp. z o.o. z Łodzi. Zapisy na karcie technicznej 

widnieją po to aby nie zostały użyte przez osoby trzecie. 

 

Po piąte, zastosowana trawa Eagle Turf 55MF spełnia wymóg stabilizacji włókien przez zasypanie 

piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Szczyt włókna (od 10mm do 20mm) jest wolny od 

jakichkolwiek napełnień, co spełnia nasza trawa.  

      

Wnoszę o oddalenie protestu w całości jako całkowicie nieuzasadniony. 

 

 

Otrzymują: 

1. Zamawiający 

2. PRESTIGE Sp. z o.o.  

 ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin 

3. a/a 

 

 

         

 
 

 

 

 
 


