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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego w sołectwie Jany (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56).
W dniu 27 sierpnia 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1.1:
„W nawiązaniu do parametrów sztucznej trawy zwracamy uwagę, że w opisie występują drobne
nieścisłości. Trawa składa się z włókien, które są wszyte w podkład, a następnie zabezpieczone
dodatkową warstwą zabezpieczającą włókna przed wypadaniem. Stąd też biorąc pod uwagę
wymaganą masę włókna określoną na poziomie 1300g/m2, masa całkowita trawy określana na
poziomie 1560 g/m2 jest bardzo niska, gdyż sama warstwa zabezpieczająca włókna przed
wypadaniem ma wagę pomiędzy 1000-1300g/m2.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej bardzo
dobrej jakości o niżej wymienionych parametrach:
a. charakterystyka włókna: włókno proste, odporne na UV, 100% polipropylen
b. rodzaj włókna: włókna fibrylowane (100%)
c. wysokość włókna: 15mm (+/-10%)
d. wysokość całkowita: 17mm (+/-10%)
e. metoda produkcji: proces tufting (tkanie)
f. grubość włókna: min. 60 mikronów
g. wypełnienie: piasek kwarcowy
h. waga włókna: min. 1280 g/m2 (+/-10%)
i. waga całkowita trawy: 3140 g/m2
j. granulacja wypełnienia: 0,2-0,8 mm
k. ilość wypełnienia: 16-18 kg/m2
l. kolor nawierzchni: zielony i czerwony
ł. Dtex: 6600/1 – ilość pęczków: 53970/m2 (+/-10%)
m. ilość włókien (gęstość): 107940/m2 (+/-10%)
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n. charakterystyka podkładu pierwotnego: 100% polipropylenu wzmocniony wełną odporny na
UV,
o. kolor podkładu: czarny
p. charakterystyka podkładu wtórnego: latex.”.
Wyjaśnienie 1.1:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania traw wykonanych w technologii taftowania (tkania) - zarówno
monofilowych jak i fibrylowanych.
Oferty powinny uwzględniać wykonanie nawierzchni boiska jedynie z zastosowaniem traw
syntetycznej wykonanej w technologii igłowania jak określono w STWiOR (załącznik nr I.3);
Pytanie 1.2:
Prosimy o zmianę zapisu w wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy z zapisu:
1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego
parametrów z FIFA QUALITY Concept for Football Turf, na zapis:
a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego
parametrów z wymaganiami Zamawiającego.
Informujemy, że w/w certyfikat FIFA nie zajmuje się trawami niskimi i nie określa wymagań do tego
typu nawierzchni. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu.
Wyjaśnienie 1.2:
Informujemy, iż zapis ww. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru nie jest wiążący (rozdział
X NAWIERZCHNIE SPORTOWE, pkt.2.1, ust.1, lit a , str. 81).

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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