
 

 
 

 
 
 
INW.271.31.2018             Myślenice, dnia 17.10.2018 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). 

 

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:  

 

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej 

określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Wnosimy o dopuszczenie trawy z parametrami 

bardzo zbliżonymi do określonych przez Zamawiającego, a nawet w niektórych punktach 

wyższych. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze 

wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej 

liczy producentów, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo 

wysokie ceny. 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymaganej wartości ilości włókien do min. 120 000 

włókien/m², przy zachowaniu pozostałych wymagań. 

Oferowana nawierzchnia została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe 

akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA Quality 

PRO, co świadczy o wysokiej jakości trawy. Dodatkowo, nawierzchnia ta posiada również 

Certyfikat FIFA Quality dla obiektu KERYNIA EPISTROFI-PAEEK F.C. na Cyprze. 

Parametry sztucznej trawy, które proponujemy: 

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, 

b) wysokość włókna: 55 mm, 

c) grubość włókna: 400 µm,  

d) ciężar włókna- Dtex 17 000, 

e) gęstość trawy: 123 456 włókien/m², 

f) ilość pęczków: 10 288 szt./m², 

g) waga całkowita trawy: 3123 g/m² 



h) typ włókna: 100% monofil prosty z wtopieniem rdzeniem wzmacniającym, 

i) podkład trawy: lateksowy. 

Proponowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:  

a) Raport z badań dotyczący oferowanego sytemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i 

wypełniania SBR, przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 

lub ISA-Sport lub Sports LAbs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA 

Quality Concept for Football Turf – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com), 

b) Certyfikaty FIFA Quality dla oferowanej nawierzchni, 

c) Deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 

d) Kartę technicznej oferowanej oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej 

producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4, 

e) Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer), 

f) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy. 

 

Nadmieniam, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne, i jego rolą jest wybranie oferty 

najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać 

przedmiot zamówienia, oby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym 

przetarg, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie 

uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie 

przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranej oferty najkorzystniejszej z 

punku widzenia Zamawiającego. 

 

Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszej prośby.             

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający określił parametry techniczne nawierzchni tak, aby zagwarantować 

uzyskanie właściwych parametrów obiektu, dopuszczając do zastosowania produkty różnych 

producentów, zgodnie z warunkami wynikającymi z art. 29 ustawy Pzp. Określenie 

przedmiotu zamówienia jest zawsze decyzją Zamawiającego, wynikającą z oceny własnych 

potrzeb. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny nie musi oznaczać opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na realizację zamówienia przez wszystkie 

podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganej 

wartości ilości włókien do min. 120 000 włókien/m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

 
Mając na względzie okoliczność, iż termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2018 r. a wprowadzone 
zmiany nie wpływają w sposób istotny na przedmiot zamówienia, Zamawiający nie przewiduje zmiany 
tegoż terminu. 

http://www.fifa.com/

