
 

 
INW.271.31.2018             Myślenice, dnia 09.10.2018 r. 
 

 

 

 

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

wg rozdzielnika 

 

 

Zamawiający:  Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. 

Dotyczy:          „Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy 
na dz. 616/1 obr. 3 w Myślenicach” (nr ref INW.271.31.2018). 

 

I. Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu 

analizy SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, 

dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań 

składa następujące wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1:  

Gdzie mogę znaleźć parametry techniczne wymaganej sztucznej trawy w zadaniu pt. 

Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz. 616/1 

obr. 3 w Myślenicach? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż wymagania techniczne odnośnie sztucznej trawy powinny 

odpowiadać następującej charakterystyce: 

-nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej, 

-typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym 

-skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen 

-podkład trawy: lateksowy 

-ciężar włókna: min. 13.000 Dtex 

-grubość włókna min. 400 micron 

-wysokość włókna: min. 50 mm, 

-ilość pęczków: min. 9000 m (min. 16 włókien w pęczku) 

-ilość włókien: min. 144 000/ m2 

-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.500 gr. / m2 

-kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy) 

-wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 21-24kg/m2 i granulat gumowy EPDM z recyklingu 



szary lub czarny w ilości 15-17kg/m2. 

 

Dokumenty dotyczące nawierzchni. 

- kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według 

najnowszych wytycznych FIFA opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf 

(edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z 

wymogami FIFA; 

- atest PZH lub równoważny; 

- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry 

techniczne); 

- próbkę oferowanej trawy o wymiarach 20x30cm 

 

Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających parametry oferowanej 
nawierzchni zgodnie ze wskazaniami pkt 10.5 zmodyfikowanej IDW (części I SIWZ), 
zamieszczanej na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.  

 

II. W związku z udzieleniem odpowiedzi jak powyżej dokonuje się stosowanej korekty 
dokumentów SIWZ w zakresie poniżej wskazanym: 

 

1. W dokumentach SIWZ część I Instrukcja dla Wykonawców oraz część II SIWZ – wzór umowy 
usuwa się określenia STWiORB oraz projekt budowlany, z uwagi na fakt, iż tego rodzaju 
dokumentacja techniczna dla robót nie została opracowana, gdyż prace budowlane objęte 
przedmiotem niniejszego zamówienia obejmują wyłącznie roboty związane z wymianą 
nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy.  

2. Pkt 4.1 Instrukcji dla Wykonawców (dalej jako IDW) część I SIWZ otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: 
„Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz. 616/1 
obr. 3 w Myślenicach”. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa nawierzchni boiska 
szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 1860 m2.  

Parametry techniczne oferowanej nawierzchni powinny odpowiadać następującej 
charakterystyce: 

-nawierzchnia wykonana w technologii gumowo – piaskowej, 

-typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym 

-skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen 

-podkład trawy: lateksowy 

-ciężar włókna: min. 13.000 Dtex 

-grubość włókna min. 400 micron 

-wysokość włókna: min. 50 mm, 

-ilość pęczków: min. 9000 m (min. 16 włókien w pęczku) 

-ilość włókien: min. 144 000/ m2 

-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.500 gr. / m2 



-kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy) 

-wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 21-24kg/m2 i granulat gumowy EPDM z recyklingu 

szary lub czarny w ilości 15-17kg/m2. 

Zgodnie ze wskazaniami pkt 10. … Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
dokumentów potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni. 

 

3. W pkt 10 IDW dodaje się ppkt 5 o następującym brzmieniu: 

 

5. Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub 
dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną nawierzchnię 
parametrów, o których mowa w pkt 4.1 niniejszej IDW, tj.: 

 
1) kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według 

najnowszych wytycznych FIFA opracowanych w Handbook of Test Methods for Football 
Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność 
nawierzchni z wymogami FIFA; 

2) atest PZH lub równoważny; 

3) kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry 
techniczne); 

4) próbkę oferowanej trawy o wymiarach 20x30cm; 

 

4. W formularzu oferty , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW (część I SIWZ) dodaje się lit f) w 

brzmieniu  

f) oferuję nawierzchnię:  

nazwa nawierzchni poliuretanowej: 
…………………………………………………………………………………………………………., 

 

producent nawierzchni poliuretanowej: 
………………………………………………………………............................................................., 

Dodatkowo zmienia się numerację kolejnych punktów w formularzu oferty.  

5. Mając na uwadze zakres i charakter wprowadzanych zmian Zamawiający zmienia termin 
składania ofert w związku z czym zmienia się brzmienie pkt 19.1 IDW w ten sposóbże 
skreśla się dotychczasowy zapis i zastępuje zapisem w brzmieniu: 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu Gminy 
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym terminie:  

 

do dnia       23.10.2018 r. do godz.  9:00 

 

6. Mając na uwadze zakres i charakter wprowadzanych zmian Zamawiający zmienia termin 
składania ofert w związku z czym zmienia się brzmienie pkt 21 IDW w ten sposóbże skreśla 
się dotychczasowy zapis i zastępuje zapisem w brzmieniu: 

 



Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu Gminy 
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:  

 

w dniu  23.10.2018 r. o godz.  9:15 

 

7. W części II SIWZ – wzór umowy zmienia się zapis § 3 ust 2, w ten sposób, ze skreśla się 
dotychczasowy zapis i zastępuje zapisem w brzmieniu: 

„W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty obejmujące odbudowę 
nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 1860 m2, 
o parametrach zgodnych z ofertą Wykonawcy.” 

 

8. W części II SIWZ – wzór umowy zmienia się zapis § 4 ust 3, w ten sposób, ze skreśla się 
dotychczasowy zapis i zastępuje zapisem w brzmieniu: 

„Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji technicznej lub 
ofercie Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót 
świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.” 

 

9. W części II SIWZ – wzór umowy zmienia się zapis § 4 ust 5, w ten sposób, ze skreśla się 
dotychczasowy zapis i zastępuje zapisem w brzmieniu: 

„Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które 
mogą okazać się niezbędne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu 
lub jego części, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania. 
Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia aktualnych dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowaną nawierzchnię parametrów technicznych 
wymaganych do wykazania na etapie postępowania przetargowego.” 

 

 

III. W związku z udzieleniem odpowiedzi jak powyżej oraz dokonaniem zmian w SIWZ jak 
wskazano w pkt II powyżej, dokonuje się stosowanej korekty zapisów ogłoszenia o 
zamówieniu, jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się 
korektę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


