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ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz.616/1
obr.3 w Myślenicach. Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące:
1.Udostępniona dokumentacja nie określa parametrów trawy sztucznej i wymaganych jej
dokumentów. Informujemy, że warto określić minimalne parametry trawy sztucznej tak aby
nie były oferowane trawy o bardzo niskich parametrach.
Optymalne parametry trawy sztucznej to:
- włókna 60 mm monofil z rdzeniem
- grubość włókna min. 400 mikronów (metoda badania grubości wg FIFA Manual 2015)
- gęstość min. 9000 pęczków(pęczków)/m2
Aktualnie wymagane dokumenty dla trawy sztucznej:
- Raport techniczny wg FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015)
- Raport techniczny na zgodność z normą EN 15330-1:2013
- Atest higieniczny PZH lub równoważny
- Karta techniczna
- Autoryzacja producenta wydana na przedmiotowe zadanie.
W związku z powyższym jeśli Zamawiającemu zależy na optymalnej jakości trawy bez
ograniczania konkurencji, wnosimy o wprowadzenie ww. wymogów.
Wyjaśnienie: Wymagania dotyczące parametrów nawierzchni, w tym parametrów sztucznej
trawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – Przedmiar robót str. 2 „Ogólna
charakterystyka obiektów lub robót”.
2. Udostępniona dokumentacja nie określa rodzaju granulatu do wypełnienia trawy
sztucznej.
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Bez określenia rodzaju granulatu wykonawcy przyjmą najtańszy granulat czyli SBR, który
wydaje specyficzny zapach gumy. Proponujemy zastosowanie niewiele droższego granulatu
EPDM z recyklingu w kolorze czarnym. Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do
piłki nożnej stosuje się następujące granulaty EPDM:
- SBR – granulat z recyklingu – najtańszy.
- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze czarnym (szary jest
ok. 2 razy droższy od SBR).
- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze szarym (szary jest
ok. 3 razy droższy od SBR).
- EPDM recykling barwiony powierzchniowo na zielony lub szary (jest ok. 5 razy droższy od
granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym). Powłoka barwna ma ograniczony czas
trwałości, która nie wytrzyma wymaganej gwarancji.
- EPDM virgin – granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 9 razy od
SBR).
Jaki rodzaj granulatu do wypełnienia jest zamawiany?
Wyjaśnienie: Wymagania dotyczące parametrów nawierzchni, w tym rodzaju granulatu do
wypełnienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – Przedmiar robót str. 2
„Ogólna charakterystyka obiektów lub robót”.
3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego
zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Wyjaśnienie: Zgodnie z§4 ust 2 pkt 11 wzoru umowy wykonawca oprócz zgłoszenia
Zamawiającemu zakończenia robót po dokonaniu odbioru zobowiązany jest dokonać
zgłoszenia zakończenia robót Starostwu Powiatowemu
4. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.
Wyjaśnienie: Tak
5. Zwracam się z prośbą o podanie parametrów i wymagań dotyczących nawierzchni z trawy
syntetycznej.
Wyjaśnienie: Wymagania dotyczące parametrów nawierzchni, w tym parametrów sztucznej
trawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – Przedmiar robot str. 2 „Ogólna
charakterystyka obiektów lub robót”.
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