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Piastów, dnia  20.10.2022 r. 

Postępowanie znak: SP1.271.1.2022 

  WYKONAWCY 
 
 

Dot.: postępowania znak: SP1.271.1.2022 na  Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1  w 
Piastowie.  
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 roku, poz.  1710 t.j.) 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  znak SP1.271.1.2022 na: Remont nawierzchni boiska przy Szkole podstawowej Nr 1  w Piastowie. 

 
 

PYTANIA I  WYJAŚNIENIA: 

Pytanie nr 1: 
Zamawiający wśród wymaganych parametrów sztucznej trawy opisał nietypową grubość włókna na poziomie min. 
500 mikronów. Informujemy, że nieliczni producenci sztucznych mają w swojej ofercie takie włókno. Standardowa 
grubość włókna zalecana przez federację FIFA to min. 400 mikronów. Czy zamawiający zaakceptuje sztuczna 
trawę z grubością włókna min. 400 mikronów?  
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dopuszcza grubość włókna 400 mikronów.  

Pytanie nr 2: 
Zamawiający wymaga zasyp boiska ze sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Na rynku odchodzi się 
jednak od najtańszego granulatu SBR Z OPON do zasypu.  Ze względu na ekologię warto promować zasyp 
składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu. Jest to 
rozwiązanie zdecydowanie bezpieczniejsze dla użytkowników. Czy Zamawiający zmieni wymaganie dotyczące 
zasypu z SBR na ekologiczny granulat EPDM z recyklingu? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zasyp granulatem EPDM  z recyklingu. 

 
Pytanie nr 3: 
Wśród dokumentów dla sztucznej trawy Zamawiający wymaga Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB lub 
równoważny dokument na potwierdzenie minimalnych wymaganych parametrów nawierzchni. Dla potwierdzenia 
jakości sztucznej trawy standardowe dokumenty to badania, które potwierdzają parametry oferowanej trawy według 
standardów FIFA i normy EN. Czy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczenia 
następujących dokumentów przed podpisaniem umowy:  
a)        Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. 
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z 
zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 
2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od 
wymaganych (dostępny na www.FIFA.com); 
b)        Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM.  
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie wymaga potwierdzania rekomendacji i aprobaty ITB poprzez specjalistyczne badania laboratoryjne 
dla wybranej nawierzchni trawiastej. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia certyfikatu spełnienia wymogów 

odpowiedniej normy i rekomendacji ITB dla proponowanej nawierzchni boiska. 

                                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie 

                                                                                                                                          Urszula Skrzypczak 

http://www.fifa.com/
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