
 
 

Radom, dnia 30.09.2013 r. 
 
Znak sprawy:  3/2013/ZP 
 
 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, 

Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Chałubińskiego  w 
Radomiu’’. 

 
 

Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał 
w dniach 20.09.2013r.-26.09.2013r. następujące zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie I(20.09.2013r.) 
1.Nawiązując do treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie dotyczącym warunków do spełnienia przez oferowany 
system nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy o wygórowanych 
parametrach, wnosimy o zmianę wymaganych parametrów i określenie 
minimalnych parametrów trawy jako: 
 

 WYSOKOŚĆ WŁÓKNA – 40-45 MM 

 GĘSTOŚĆ ( ILOŚC WŁÓKIENNA NA 1 M2) – MIN. 98 000; 

 GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ PĘCZKÓW NA 1 M2) – MIN. 8 100; 

 GRUBOŚĆ WŁÓKEN: MIN. 450 MIKRONÓW; 

 RODZAJ I PRZEKRÓJ WŁÓKNA: WŁÓKNA MONOFILOWE Z WTOPIONYM 

RDZENIEM WZMACNIAJACYM 

 CIĘŻAR WŁÓKNA (DTEX) – MIN.14 000; 

 WŁÓKNA RUNA NAWIERZCNI: 100 % WŁÓKIEN MONOFILOWYCH, 100 % 

POLIETYLEN 

 WYPEŁNIENIE PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM GUMOWYM TPE LUB 

WYPEŁNIENIE NATURALNE TYPU KOREK 

 KOLOR NAWIERZCHNI – ZIELONY- W DWÓCH ODCIENIACH; 

 LINIE BIAŁE WKLEJONE W NAWIERZCHNIĘ 

2.Wnosimy o wykreślenie z listy wymaganych dokumentów, które trzeba 

załączyć do oferty certyfikatu FIFA 2STAR jako dokumentu wydawanego dla 

obiektu, gdzie oceniana jest całość instalacji czyli podbudowa, drenaż, 

nawierzchnią. Dlatego wnosimy aby wymaganymi dokumentami, które trzeba 

dołączyć do ofert były: 



a) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z 
określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa 
inwestycji) 
b) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 w postaci 
certyfikatu, lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty 
technicznej ITB, lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe 
c) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczonej przez 
producenta  
d) aktualny atest higieniczny dla trawy i granulatu 
e)badania laboratoryjne systemy nawierzchni potwierdzające spełnianie 
wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich 
elementów systemu nawierzchni (wypełnienie,shock-pad, trawa) wykonane 
przez autoryzowane przez FIFA  laboratorium(np. Labosport, ISA Sport, 
Sports labs).  
f) gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię. 
g) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm. 
h) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr). 
 
ZAPYTANIE II(23.09.2013r.) 

1.Czy zamawiający dopuści nawierzchnię trawy syntetycznej o poniższych 
parametrach? 
1. Składnik włókna - przekrój włókna diamentowa, niefibrylowane(8 włókien 
monofilowych każde o grubości 210µ), 100% polietylen, odporna na 
promieniowanie UV, 12,100 Dtex 
2. Mata-Guma lateksowa SBR wodno-przepuszczalna 
3. Spód podstawowy - Polipropylenowa poliestrowa siatka + flizelina 
4. Wysokość źdźbła trawy ponad matą - 60mm 
5. Całkowita grubość - 62mm 
6. Masa całkowita - ok.2735g/m² 
7.Liczba węzłów - ok. 8599/m² 
8. Liczba włókien(splotów) ok. 136,944/m²(17,118m/2) 
9. Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR, EPDM lub 
TPE 
10. Kolor nawierzchni - dwa odcienie zielony/oliwkowy 
11. Linie białe wklejone w nawierzchnię 
ZAPYTANIE III(23.09.2013r.) 
1.Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie wiedzy i doświadczenia wykonanie boiska sportowego z trawy 
syntetycznej o powierzchni całkowitej wynoszącej min. 5.000m². 
W związku z tym, że została wykonana bieżnia z nawierzchni sztucznej 
poliuretanowej wokół boiska, nie było wskazane wykonania dłuższych 
wybiegów boiska piłkarskiego. 
 
 
 
ZAPYTANIE IV(23.09.2013.) 



1.Wnosimy o zmianę okresu gwarancji na roboty budowlane z 60 na 36 
miesięcy oraz na  wyposażenie 12 miesięcy. W kontraktach budowlanych na 
ogół przyjmowane są 3-letnie okresy na roboty budowlane z wyjątkiem 
urządzeń, gdzie gwarancję wystawia się na okres zgodny z gwarancją 
udzielaną przez producenta danego urządzenia, która zazwyczaj wynosi 12 
miesięcy. 
Firmy ubezpieczeniowe z uwagi na niepokojące sygnały o coraz gorszej 
sytuacji branży budowlanej niechętnie angażują się branżę budowlaną. Dla 
wykonawców oznacza to utrudniony dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych. 
Firmy ubezpieczeniowe wstrzymują wydawanie gwarancji na okresy dłuższe 
niż 36 miesięcy. Zmniejszenie okresu gwarancji  zapewne spowoduje 
konkurencyjność postępowania.  
2.Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w 
zapisach umowy w: 
a. §8 w ust. 1 z 0,2% do wysokości 0,02%, 
b. §8 w ust. 2 z kwoty w wysokości trzykrotnej wartości wady do kwoty w 
wysokości rzeczywistej wartości wady, 
c. §8 w ust. 3 z 10% do wysokości 5%, 
d. §8 w ust. 4 z 1% do wysokości 0,5%? 
W ocenie wykonawcy wysokość kary jest rażąco wygórowana i określenie jej 
w ten sposób, stanowi naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i 
uczciwej konkurencji, a ponadto, jako taka pozostaje w sprzeczności z 
przepisami kodeksu cywilnego w szczególności z art. 58 ust. 2 k.c. w związku 
z art. 139 pzp. 
Treść przepisów ustawy pzp a także utrwalonego orzecznictwa KIO oraz SN, 
wyraźnie zakreślają granice swobody Zamawiającego w zakresie stosowania 
kar umownych. 
Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 29.06.2004 r. (sygn. Akt 
UZP/ZO/0952/04) aby ocenić czy kara jest rażąco wygórowana istotny jest 
stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzone kary umowne i spełnione z 
opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się, 
bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w 
związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w 
rozumieniu art. 484 ust. 1 kc (vide: wyrok SN z 20.05.1980 r. I CR 229180, 
OSC 1980/12/243). 
Zgodnie z wyrokiem SN z 20.03.1968 r. (II CR 419/67, LEX 6299): „kara 
umowna określona w art. 483 kc. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde 
odszkodowanie przysługuje na zasadnie winy. Od odszkodowania sensu 
stricte, kara umowna różni się tylko tym, że należy się bez względu na 
wysokość szkody (art. 484 ust. 1 kc.), jeżeli chodzi natomiast o podstawy 
odpowiedzialności, ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zasad 
odrębnych". 
Natomiast jak wskazał SN w wyroku z 14.05.2002 r. (VCKN 357/00, LEX 
55513): „Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z 
zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art. 471 kc., od 
określonego w tym przepisie odszkodowania, kara umowna różni się tylko tym, 



że - jak wynika z art. 484 ust.1 kc. - bez względu na wysokość szkody". Zatem 
„kara umowa - jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu 
dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna - tracąc 
charakter surogata odszkodowania (art. 481 ust, 1 kc.) - prowadziłaby do nie 
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17.03.1988, IV CR 
58/88, LEX 8867). 
3.Prosimy o zmianę zapisów w całym § 8 projektu umowy poprzez zamianę 
słowa opóźnienie na zwłokę. 
Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a 
zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia jako działania lub zaniechania 
zawinionego. Działanie zawinione to działanie, za które strona ponosi 
odpowiedzialność. 
Co do zasady podstawę odpowiedzialności dłużnika stanowi jego zawinione 
zachowanie, przez co należy rozumieć zarówno działanie, jak i zaniechanie. 
Zgodnie z art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
4.Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy poniższych zapisów: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy 
terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia w stosunku do określonego terminu 
2) Za zwłokę w odbiorze końcowym przedmiotu umowy na 
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru 
końcowego w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na odbiór 
końcowy 

Jeśli wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę wysokości kar umownych, o 
których mowa w pytaniu nr 2, prosimy o zrównanie kar umownych do 
wysokości kar jakie Zamawiający może naliczyć wykonawcy oraz w przypadku 
braku zgody na zmianę zapisów w § 8 projektu umowy poprzez zamianę 
słowa opóźnienie na zwłokę z pytania nr 3, prosimy o zmianę zapisów w 
niniejszym pytaniu, a mianowicie zastąpienie słowa  zwłokę na opóźnienie. 
Powyższa prośba ma na celu zachowanie równości stron. 
5.Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów do w § 9 ust. 2 projektu 
umowy: 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od 
zaistnienia zdarzenia, jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu 
budowy. 
6.Prosimy o zmianę zapisu w § 2 ust. 1 projektu umowy: Strony ustalają, że 
przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 35 dni od daty przekazania 
placu budowy. 
Zamawiający w § 3 ust. 1 określił termin wprowadzenia i protokolarnego 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do 7 dni licząc od dnia zawarcia 
umowy. Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji stwierdzamy, że plac 



budowy winien być przekazany najpóźniej w dniu zawarcia umowy lub termin 
realizacji winien być liczony od daty przekazania placu budowy. Zachowanie 
dotychczasowych zapisów w umowie doprowadzi do sytuacji, w której 
Wykonawca na realizację będzie miał nie 35 a 28 dni, co zdecydowanie 
skraca i tak wyjątkowo krótki czas na realizację. 
7.Zamawiający w § 1 ust. 2 wskazał w zakresie przedmiotu umowy m.in. 
roczną konserwację nawierzchni boiska zgodnie z zaleceniami producenta. 
Czy Zamawiający pokryje koszt rocznej konserwacji? 
8.Prosimy o wprowadzenie do SIWZ  i projektu umowy poniższych zapisów 
lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 
Prawo zamówień publicznych.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
 
A.  Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy 
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 
archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr 
uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady 
deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi  

c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią 
przewidzianą przez producentów  

d) niewypały i niewybuchy; 
e) wykopaliska archeologiczne; 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki 
gruntowe itp.); 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

h) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na 
termin wykonania zamówienia podstawowego. 

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej;  



3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w 
szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w 
szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg 
dojazdowych 

b) protesty mieszkańców 
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa  

 
C. Zmiany osobowe 

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot 
umowy na inne osoby  legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym 
doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 



4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą 
doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,   
 

D. Pozostałe zmiany  
1.  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

SIWZ; 
2.  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

  
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 
zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 
wobec podwykonawców); 

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów miedzy Stronami; 

3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o 
zamówieniach publicznych 

 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni Zamawiającego od naruszenia 
przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które 
w trakcie realizacji mogą wystąpić.  
 ZAPYTANIE V(24.09.2013r.) 
1.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamawiający w § 9 ust. 5 SIWZ (Informacja o dokumentach potwierdzających, 
że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom) oraz w punkcie III.5) ogłoszenia o zamówieniu (Informacja o 
dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane odpowiadają określonym wymaganiom) żąda od wykonawcy 
przedłożenia wraz z ofertą przetargową dokumentów dotyczących 
nawierzchni: 
ppkt e) Certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego 
systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat) 
ppkt f) badania laboratoryjne systemy nawierzchni potwierdzające 
spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z 
określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (wypełnienie, 
trawa) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Labosport, ISA 
Sport, Sports labs). 
Natomiast w punkcie 2.1. litera b. (str.l5) Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych żąda:  



pkt 3.: Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu 
wykonanego z oferowanej nawierzchni. 
pkt 8.: Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne 
laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) 
dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej 
parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf. 
Prosimy o wskazanie, które dokumenty z powyższych Wykonawca winien 
dołączyć do oferty. 
2.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do wskazanych dokumentów 
dotyczących  wypełnienia nawierzchni żądanych do dołączenia do oferty. 
 
Rozbieżność polega na tym, że Zamawiający w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wskazał na str. 14 w punkcie b. 
Materiały: wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym 
EPDM pierwotnym w kolorze zielonym lub granulatem gumowym EPDM z 
recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm 
natomiast na str. 15 STWiORB, w punkcie 5. Karta techniczna: wypełnienia 
z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej 
producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji oraz w 
punkcie 11. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego o masie 
min. 100 gr. 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza użycie wypełnienia 
granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym oraz czy 
Zamawiający wyraża zgodę, by do oferty wykonawca dołączył zarówno kartę 
techniczną wypełnienia z granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze 
szarym potwierdzoną przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem 
miejsca realizacji oraz próbkę oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w 
kolorze szarym o masie min. 100 gr? 
ZAPYTANIE VI(25.09.2013r.) 
1.Wymogi dotyczące minimalnych parametrów trawy syntetycznej w 
połączeniu z bardzo krótkim terminem realizacji zamówienia wskazują na 1 
producenta. 
By nie naruszać zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasad równego 
dostępu do zamówienia opisanych w dyspozycji art.29. ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych uprzejmie prosimy o wskazanie przynajmniej trzech 
producentów trawy syntetycznej spełniających parametry wymagane przez 
Zamawiającego. 
2.Wnioskujemy o obniżenie wymogu grubości włókna do min. 260 mikronów. 
Obniżenie tego parametru nie wpłynie na pogorszenie właściwości użytkowych 
produktu a pozwoli na przystąpienie do przetargu szerszego grana 
wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność składanych ofert, 
 

 
 



W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  
 
Ad zapytania I 
1.Zamawiający ujednolica parametry jakim powinna odpowiadać nawierzchnia 
ze sztucznej trawy. 

 WYSOKOŚĆ WŁÓKNA – MIN. 60 MM 

 GĘSTOŚĆ ( ILOŚC WŁÓKIENNA NA 1 M2) – MIN. 130 000; 

 GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ SPLOTÓW NA 1 M2) – MIN. 11.000; 

 RODZAJ WŁÓKNA – MONOIFIL, POLIETYNOWE 100 %; 

 GRUBOŚĆ WŁÓKEN: MIN.270  MIKRONÓW W JEDNYM SPLOCIE; 

 RODZAJ I PRZEKRÓJ WŁÓKNA: WŁÓKNA MONOFILOWE Z 

SYMETRYCZNIE WTOPIONYM RDZENIEM WZMACNIAJĄCYM LUB 

WŁÓKNA O PRZEKROJU DIAMENTOWYM ( KARO), TRÓJKĄTNYM 

LUB W KSZTAŁCIE LITERY S 

 CIĘŻAR WŁÓKNA (DTEX) – MIN.15 000; 

 WŁÓKNA RUNA NAWIERZCNI: 100 % WŁÓKIEN MONOFILOWYCH, 

100 % POLIETYLEN 

 ROZSTAW ŚCIEGÓW – 5/8 ”; 

 WYPEŁNIENIE PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM 

GUMOWYM EPDM PIERWOTNYM W KOLORZE ZIELONUM LUB Z 

RECYKLINGU, FRAKCJA 0,5-2,5 MM W KOLORZE SZARYM; 

 KOLOR NAWIERZCHNI – ZIELONY- W DWÓCH ODCIENIACH; 

 LINIE: WKLEJONE W NAWIERZCNIĘ – BIAŁE 

 NOWA NAWIERZCHNIA  O WYMIARACH 66,0 X 105,0 M. Szersza od 

pola gry 1,0 m z każdej strony. 

2.Zgodnie z &9 pkt.5 ppkt. e) SIWZ Zamawiający na potwierdzenie spełnienia 
warunków przez oferowaną nawierzchnię żąda złożenia m.in. certyfikatu FIFA 
2 STAR dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system 
nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem. 
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Zamawiający wskazał, iż oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi 
użytkowe zgodnie z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for 
Football Turf dla poziomu FIFA 2 STAR, ze względu na użytkowanie jej przez 
zespoły piłki nożnej uczestniczące w najwyższych rozgrywkach ligowych 
PZPN, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem 
FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i 
wynikami badań laboratoryjnych ( np. Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs 
Ltd.). 
W celu sprecyzowania zapisów SIWZ, Zamawiający podaje, iż przez aktualny 
certyfikat FIFA 2 STAR Zamawiający rozumie certyfikat wydany na podstawie 



aktualnych wymogów FIFA 2 STAR. W związku z czym Wykonawca musi 
wykazać, iż oferowany przez Niego system nawierzchni, otrzymał dla obiektu, 
na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa 
syntetyczna łącznie z granulatem, certyfikat FIFA 2 STAR. Obiekt nie musi 
posiadać ważnego w dacie składania ofert certyfikatu. 
Ad zapytania II 
1.Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy 
przyjąć wg. patrz Ad zapytania I(odpowiedź 1) 
Ad zapytania III 
1.Zamawiający nie modyfikuje postanowień SIWZ z zakresu wiedzy i 
doświadczenia. 
Ad zapytania IV 
1.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
2.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
3.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
4.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
5.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
6.Zamawiający nie modyfikuje postanowień §2 ust.1 projektu umowy, która 
jest integralną częścią SIWZ. 
Zamawiający nadmienia ponadto, iż w interesie Zamawiającego jest jak 
najszybsze wykonanie przedmiotu zamówienia w związku z czym 
wprowadzenie na plac budowy odbędzie się niezwłocznie po podpisaniu 
umowy z Wykonawcą co nie będzie rzutowało na skrócenie okresu wykonania 
przedmiotowego zamówienia. 
7.Zamawiający nie pokrywa kosztów rocznej konserwacji nawierzchni w 
związku z czym powinny być one uwzględnione w ofercie. 
8.Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany. 
Ad zapytania V 
1.Zamawiający przyjmuje za prawidłowy zapis wynikający ze specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. pkt.8. litera b(str.14-
15) Specyfikacji Technicznej. 
Zgodnie z &9 pkt.5 ppkt. e) SIWZ Zamawiający na potwierdzenie spełnienia 
warunków przez oferowaną nawierzchnię żąda złożenia m.in. certyfikatu FIFA 
2 STAR dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system 
nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem. 
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Zamawiający wskazał, iż oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi 
użytkowe zgodnie z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for 
Football Turf dla poziomu FIFA 2 STAR, ze względu na użytkowanie jej przez 
zespoły piłki nożnej uczestniczące w najwyższych rozgrywkach ligowych 
PZPN, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem 
FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i 
wynikami badań laboratoryjnych ( np. Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs 
Ltd.). 
W celu sprecyzowania zapisów SIWZ, Zamawiający podaje, iż przez aktualny 
certyfikat FIFA 2 STAR Zamawiający rozumie certyfikat wydany na podstawie 



aktualnych wymogów FIFA 2 STAR. W związku z czym Wykonawca musi 
wykazać, iż oferowany przez Niego system nawierzchni, otrzymał dla obiektu, 
na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa 
syntetyczna łącznie z granulatem, certyfikat FIFA 2 STAR. Obiekt nie musi 
posiadać ważnego w dacie składania ofert certyfikatu. 
2.Zamawiający dopuszcza wypełnienie nawierzchni granulatem gumowym 
EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5mm-2.5mm. 
Ad zapytania VI 
1. Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy 
przyjąć wg. patrz Ad zapytania I(odpowiedź 1) 
2. Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy 
przyjąć wg. patrz Ad zapytania I(odpowiedź 1) 
. 
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