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Piastów, dnia  24.10.2022 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: 
W związku z brakiem przekroju poprzecznego przez nawierzchnię boiska, prosimy o informację jaka jest podbudowa 
pod istniejącym boiskiem (kruszywo, beton, asfaltobeton?); 
Odpowiedź nr 1: 
Istniejąca podbudowa jest wykonana z kruszywa kamiennego, odpowiednio ustabilizowana wykonawca na roboczo 
może ją w niewielkim stopniu uzupełnić zagęścić i odpowiednio wyrównać przygotowując do układania nawierzchni. 
 
Pytanie nr 2  
Zwracamy się z prośbą o możliwość rozważenia przez Zamawiającego zmiany zapisów w projekcie umowy  - zał. nr 4 
do SWZ, polegających na wprowadzeniu płatności częściowych dla Wykonawcy, nie częściej niż raz w miesiącu, na 
postawie protokołu odbioru częściowego. Wniosek o dopuszczenie płatności częściowych podyktowany jest trudną 
sytuacją rynkową, ciągłymi wzrostami cen materiałów budowlanych i usług. Należy wziąć też pod uwagę, że w 
przypadku rozliczenia na podstawie protokołu odbioru końcowego na Wykonawcy spoczywa finansowanie realizacji 
tego zamówienia, co najczęściej wiąże się dla Wykonawcy z kredytowaniem. Wykonawca jest zmuszony koszty 
kredytu wkalkulować w koszty zamówienia, co wpływa na zwiększenie ceny ofertowej, co powoduje, że złożone 
oferty znacznie przewyższają  posiadane środki przez Zamawiającego lub ograniczona jest liczba oferentów 
Odpowiedź nr 2: 
Biorąc pod uwagę planowany czas realizacji zadania oraz jednorodny zakres robót nie przewiduje się dzielenia 

płatności.  

Pytanie nr 3 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi zwracamy uwagę, że dopuszczenie granulatu EPDM z recyklingu w 

praktyce oznacza, że firmy startujące w przetargu będą wyceniać czarny granulat SBR ze starych opon, od którego 

całkowicie się odchodzi ze względu na ekologię i bezpieczeństwo użytkowników (według nowych przepisów unijnych 

związanych z granulatami)! Ponawiamy zatem zapytanie czy Zamawiający będzie wymagał do zasypu 

sztucznej trawy bezpieczny granulat gumowy EPDM z recyklingu i nie dopuszcza zastosowania granulatu 

SBR?  

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zasypu  sztucznej trawy ekologicznym granulatem potwierdzonym odpowiednim 
certyfikatem dopuszczającym dany materiał.                                                                                                                                
 
Pytanie nr 4 

Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających jakość 
oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że 
oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. 
Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w 
której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie 
jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe 
wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy. 
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Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy przez wykonawcę Zamawiający będzie wymagał 
następujących dokumentów dotyczących sztucznej trawy w celu weryfikacji oferowanych przez 
wykonawców rozwiązań: 
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); 
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; 
Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa oraz wypełnienie  
Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne 
nawierzchni ze sztucznej trawy; 
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie wymaga specjalistycznych badań potwierdzających aprobatę, rekomendacja techniczna ITB 
dopuszczająca dany produkt jest dla zamawiającego wystarczająca. 
 
Pytanie nr 5 

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 5: 

Zamawiający dopuszcza sztuczną trawę o grubości 400 mikronów. 

Pytanie nr 6 

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 6: 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zasypu  sztucznej trawy ekologicznym granulatem potwierdzonym odpowiednim 
certyfikatem dopuszczającym dany materiał. 

Pytanie nr 7 

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 7: 
Zamawiający nie wymaga specjalistycznych badań potwierdzających aprobatę, rekomendacja techniczna ITB 
dopuszczająca dany produkt jest dla zamawiającego wystarczająca. 

                                                                                                                                              Z poważaniem                                                                                                       
                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie 

                                                                                                                                                      Urszula Skrzypczak 

http://www.fifa.com/
http://www.fifa.com/
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