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 Jeżowe, 2019.03.28 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn. Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy 

„ Sparta” Jeżowe. 

Numer referencyjny: ZP 271.01.2019  

  

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 

następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ  

w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1. 

Projekt i ST podaje wymagania dla trawy sztucznej bezzasypowej na podkładzie elastycznym: 

Minimalne parametry nawierzchni : 

· ma zastosowanie w profesjonalnej piłce nożnej 

· spełnia normę EN 15330 i kryteria FIFA 1, 

· posiada badania Labosport,waga trawy 4 300 g/m2.ZH. 

· wysokość trawy 3 cm 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

· spełnia normę EN 15330 i kryteria FIFA 1, 

 Badania na zgodność z normami, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją 

techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego 

nawierzchnie sportowe np. Labosport 

 

Ww. wytyczne są określone w sposób uniemożliwiający zaoferowanie profesjonalnych traw 

sztucznych bezsasypowych do piłki nożnej na podkładzie systemowym. 

 

Po pierwsze podana waga trawy 4300 g/m2 jest określona na podstawie konkretnego produktu, co 

uniemożliwia zaoferowanie profesjonalnych traw sztucznych bezsasypowych do piłki nożnej. 

Informujemy, że norma EN 15330 nie określa minimalnej wagi (ciężaru całkowitego) trawy sztucznej 

lecz badane są inne parametry istotne dla odpowiednich właściwości i parametrów technicznych. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni z trawy bezzasypowej do piłki nożnej 

o wys. włókien 3 cm na systemowym podkładzie elastycznym, posiadającej raport z badań 

laboratoryjnych na zgodność z wymogami normy EN 15330-1. 
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Po drugie wymóg dotyczący spełnienia kryterium FIFA 1 jest błędny ponieważ trawy bezzasypowe 

nie spełniają wymogów FIFA i nie podlegają certyfikacji FIFA. Jednocześnie informujemy, że od 

wielu lat FIFA nie stosuje już standardu 1 i 2 tylko Qualty i Quality Pro. 

Informujemy, że nawierzchnie z trawą bezzasypową do piłki nożnej o wys. włókien 3 cm na 

systemowym podkładzie elastycznym badane są na zgodność z wymogami normy EN 15330-1, czego 

potwierdzeniem są posiadane raporty z badań laboratoryjnych specjalistycznych laboratorium. 

W związku z powyższym wnosimy o zniesienie wymogu spełnienia kryterium FIFA 1. 

Podsumowując wnosimy o dopuszczenie nawierzchni z trawy bezzasypowej do piłki nożnej o 

specyfikacji 

 

na systemowym podkładzie elastycznym, posiadającej raport z badań laboratoryjnych na zgodność z 

wymogami normy EN 15330-1. 

Pytanie 2. 

W celu uniknięcia nieporozumień i nieporównywalnych ofert wykonawców, proszę o potwierdzenie, 

że oferowana nawierzchnia musi składać się z bezzasypowej trawy sztucznej oraz podkładu 

elastycznego zgodnego z raportem technicznym na zgodność z normą EN 15330-1 przeprowadzonym 

przez specjalistyczne laboratorium. 

 



3 

 

Pytanie 3. 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

 

Pytanie 4. 

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 

wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

 

Pytanie 5. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Pytanie 6. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Pytanie 7. Czy z uwagi na znaczną wartość planowanej inwestycji Zamawiający dopuści częściowe 

fakturowanie wykonanych prac. 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.  

Nie wymagamy  spełnienia kryterium FIFA 1. 

Dopuszczamy nawierzchnię z trawy bezzasypowej do piłki nożnej o wys. włókien 3 cm na 

systemowym podkładzie elastycznym, posiadającej raport z badań laboratoryjnych na zgodność z 

wymogami normy EN 15330-1. 

Ponadto (jak  w odpowiedzi wcześniej opublikowanej) 

1. Badania na zgodność z normami, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną 

ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 

Labosport. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta ( oryginał ) 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni , wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie. 
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Dopuszczamy nawierzchni z trawy bezzasypowej do piłki nożnej o specyfikacji: 

 

- Ciężar włókna minimum 3000 g/m2     lub większy. 

 - Ciężar całkowity minimum 4100 g/m2   lub większy. 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2 

 Tak jak podajemy w Projekcie budowlano-wykonawczym. 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3 

Tak jak podajemy w przedmiarze robót. 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4 

Tak jak podajemy datę w SIWZ i Projekcie umowy. 

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5 

Zamawiający udostepnił i opublikował całą dokumentację projektową. 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6 

Obowiązuje dokumentacja wymieniona w SIWZ i opublikowana na stronie BIP Zamawiającego. 

Wszystkie wymogi i postanowienia zostały wymienione w  załączonym i opublikowanym Projekcie 

umowy. 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7 

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania wykonanych prac. 

Sposób rozliczenia i termin  zakończenia został  podany w SIWZ i w załączonym projekcie umowy. 

 

 


