Jastrzębia, dnia 06.07.2018r.
Znak: RI.271.10.2018

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego
przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni
zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole
Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń”
A. Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie SIWZ
udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
„Prosimy dopuszczenie trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 50 mm przy zachowaniu
innych parametrów i wymaganych dokumentów. Zgoda na powyższe wpłynie na zwiększenie
konkurencyjności postępowania i zmniejszenie wartości inwestycji przy zachowaniu standardu
jakościowego.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Odpowiedź na to pytanie zawarto w odpowiedzi na pyt. nr 2.
Pytanie 2
„Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej minimalne wymagania odnośnie nawierzchni
ze sztucznej trawy ograniczając się jedynie do podania wysokości włókna 55 mm syntetycznej
oraz dokumentów jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać. Trawa o wysokości włókna 55 mm
jest praktycznie niespotykana, jednocześnie Zamawiający nie określił nawet rodzaju granulatu
jakim sztuczna trawa ma być zasypana przez co naraża się na otrzymanie produktu o bardzo
niskiej jakości, który nie spełni oczekiwań przyszłych użytkowników. W związku z powyższym
wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia i wskazanie jako obowiązujących
parametrów, które charakteryzują produkty nowoczesne o wysokiej jakości i wytrzymałości:
I. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego
wchodzi:
1. Trawa syntetyczna,
2. Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyclingu.
Ad. 1
Sztuczna trawa powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące
parametry:
1. Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen
2. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
3. Wysokość włókna: min 60 mm
2
4. Ilość pęczków na m – min. 9500
2
5. Ilość włókien na m – min. 114 000
6. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
7. Grubość włókna – min. 390 µm

8. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem wodą – min. 55 N
2
9. Ciężar całkowity nawierzchni na m – min. 2900 g
Ad. 3
Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu (w ilości
zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).
II. Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Aktualny certyfikat Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (sztuczna trawa + dowolne wypełnienie)
2. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
SportsLabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + dowolne
wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf
– edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com);
3. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu (np.: wyniki badania na
zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie
właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile nie wynika to
z dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2;
4. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzone przez jej
producenta.
5. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.
6. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyclingu przeprowadzonych przez niezależne
laboratorium na zawartość metali ciężkich.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:
9. sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),
10. wypełnienie (próbka w ilości 100 gram).
Zgoda na powyższe zapewni zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który
z pewnością spełni oczekiwania zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie
ograniczy konkurencyjności postępowania.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:
- kolor: zielony imitujący trawę naturalną,
- linie białe wklejone w nawierzchnię,
- rodzaj włókna: syntetyczne PP lub PE monofilowe,
- wysokość włókna od 50 do 65 mm,
- grubość włókna: min. 300 μm,
- ciężar włókna Dtex: min. 11 000,
2
- ilość włókien/m : min. 101 000,
2
- ilość pęczków/m : min. 8.000,
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR.
Wymagane dokumenty w zakresie trawy syntetycznej podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót D - 05.01.01 (nawierzchnie z trawy syntetycznej) pkt 4.2.
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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