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ZP.271.9.2019       

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach 

zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich”.  

 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 

Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania: 

 
Pytanie 1 

Wnosimy o dopasowanie parametru wyrywności pęczka po starzeniu do wymogów normy EN - 

PN 15330-1:2013 oraz FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015). Pragniemy 

poinformować, że zgodnie z najnowszymi  wymaganiami FIFA (FIFA Quality Programme for Football 

Turf - Manual 2015) oraz zgodnie z normą PN - EN 15330-1:2013. wytrzymałość wyrywania pęczka 

jest wymagana na poziomie ≥ 30 N. 

Wymagana wartość wyrywania pęczka po starzeniu (65N), w żaden sposób nie odnosi się zatem 

do obowiązującej normy lub wymagań stawianych przez FIFA i  jest w sposób nieuzasadniony bardzo 

zawyżony. Zamawiający żąda przedstawienia badania laboratoryjnego nawierzchni potwierdzającego 

spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) oraz badanie zgodności z 

normą PN-EN 15330-1:2013, czyli wymaga dokumentów potwierdzających, że oferowana 

nawierzchnia spełnia wymagania niższe niż te wskazane przez Zamawiającego. Jeszcze raz prosimy 

o dopasowanie wyżej wymienionych parametrów do obowiązującej normy lub wymagań FIFA. 

Dodatkowo wnosimy również o rezygnację z wymagania raportu z badań Lisport za min.        

190 000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej. Badania Lisport są wykonywane w badaniach na 

zgodność z wymaganiami FIFA, które w już w założeniu są bardzo rygorystyczne i zapewniają, że 

przebadany produkt będzie posiadał odpowiednie, wymagane przez profesjonalnych piłkarzy cechy 

przez okres minimum 5 lat. To badanie jest dobrowolne i niczego nie wnosi, a wymaganie 

dodatkowego badania może mieć na celu tylko ograniczenie konkurencji, dlatego jeszcze raz prosimy 

o rezygnację z wymagania tego dokumentu. 

Nadmieniamy, że taki sposób opisania parametrów wyklucza zarówno reprezentowaną przez 

nas firmę CCGrass, która jest największym producentem sztucznej trawy na świecie, jak i wielu innych 

dostawców. Nawierzchnie naszego producenta posiadają kilkadziesiąt certyfikatów FIFA 

pozwalających rozgrywanie zwodów sportowych na najwyższym poziomie. Dodatkowo pragniemy 

zaznaczyć, iż CCGrass jest jednym z siedmiu FIFA PREFFER PRODUCER, co świadczy o bardzo 

wysokiej jakości naszych nawierzchni, nielogiczne więc i krzywdzące byłoby niedopuszczenie naszej 

oferty do Państwa projektu. 



Proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej 

trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co tylko wpłynie na 

uzyskanie lepszej ceny oferenta. 

Odpowiedź 1  

Zamawiający podtrzymuje parametry nawierzchni ujęte w dokumentacji projektowej oraz w 

odpowiedziach do przetargu 

 

Pytanie 2  

         W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego, celem poszerzenia grona 

wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu zwracam się z prośbą o dopuszczenie 

nawierzchni zgodnie z poniższym porównaniem poszczególnym parametrów względem nawierzchni 

zaprojektowanej. Różnice w niektórych parametrach są wręcz minimalne, na poziomie rozbieżności 

produkcyjnych. Ponadto nawierzchnia posiada zdecydowanie grubsze włókno oraz została 

przetestowana na większą ilości cykli, po których nie wykazuje uszkodzeń.  

Parametry trawy syntetycznej: 

- typ trawy monofil prosty – monofil prosty, specjalna konstrukcja dwóch różnych przekrojów włókien w 

jednym pęczku 

- rodzaj trawy polietylen, trawa tufowana – polietylen, trawa tuftowana 

- wysokość – min 60 mm max 63mm – 60mm 

- ilość pęczków min 9400/m2 – 9219/m2 zgodnie z wynikiem z badania laboratoryjnego - różnica na 

poziomie 1,93% względem projektu. 

Ze względów na proces produkcyjny, w którym nie możliwe jest uzyskanie na każdym m2 identycznej 

ilości pęczków FIFA w dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of 

Requirements October 2015 Edition dopuszcza różnicę na poziomie do 10% pomiędzy deklaracją 

producenta a wynikami badań.  

- ilość włókien /m2 – min 112.800 – 110.628/m2 – sytuacja analogiczna do powyższej 

Waga całkowita min 3100g/m2 - 2921g/m2 – różnica na poziomie 5,77%. FIFA również dopuszcza 

różnicę na poziomie do 10%. 

Waga włókna min 1800g/m2 – 1749g/m2 – różnica na poziomie 2,83%. FIFA dopuszcza różnicę na 

poziomie do 10%. 

Grubość włókna min 380 mikronów – 426 mikronów. Proponowane włókno jest grubsze o 10,8% 

w stosunku do projektu. 

- dtx min 15.600 – 15.000 – różnica na poziomie 3,85%. FIFA dopuszcza różnicę na poziomie do 10%. 

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min 100N/100mm – 98N - – różnica na poziomie 2%. 

Wymagania FIFA > 75N/100mm 

- wyrywanie pęczka po starzeniu min 30N – 40N 

- przepuszczalność wody przez kompletny system min . 1600Mm/h – 1955mm/h 

- przepuszczalność wody przez sama nawierzchnię min 3400mm/h – 3360mm/h – różnica na 

poziomie 1,18%. 



- wypełnienie: piasek kwarcytowy i SBR w ilości zgodnej z badaniami laboratoryjnymi - piasek 

kwarcytowy i SBR w ilości zgodnej z badaniami laboratoryjnymi 

  

13.2. 5 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium ( np. Labosport lub ISA- Sport 

lub Sports Labs Ltd) dotyczące oferowanej nawierzchni , potwierdzający zgodność jej parametrów z 

FIFA Quality Concept for Footbal Turf dla poziomu Quality i Quality Pro ( edycja 2015) oraz 

potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiającego - 

posiada- badanie zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013 - posiada 

- raport z badań testu Lisport na min 190000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej 

przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodne z normą EN15306 

„Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający 

że po min 190000 cykli nie wykazuje uszkodzeń – posiada na 200.000 cykli 

  

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez producenta, potwierdzająca 

wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie , który nie został 

objęty raportem z badań - posiada 

- Aktualny certyfikat Quality  uzyskany zgodnie z FIFA Quality Concept for Football Turf ( test manual 

2015) dla oferowanej nawierzchni – posiada 

atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia – posiada 

autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię - posiada 

Odpowiedź 2 

Zamawiający podtrzymuje parametry nawierzchni ujęte w dokumentacji projektowej oraz w 

odpowiedziach do przetargu. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający będzie żądał do oferty poniższych dokumentów dla nawierzchni z trawy 

syntetycznej i wypełnienia. 

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne Iaboratorium (np. Labosport lub ISA 

Sport lub Sports Labs Ud lub Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i 

wypełnienia, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf 

(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry 

oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FlFA.com) 

b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 :2013 dla oferowanego systemu (nawierzchnia 

j wypełnienie) 

c) Raport z badań testu lisport na min. 190.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej 

przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 

15306 "Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania" 

potwierdzający, że nawierzchnia po min. 190.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń 

d) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, 

potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w 



zakresie, który nie został objęty raportem z badań 

e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia 

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający będzie żądał wyżej wymienionych dokumentów dla oferowanego systemu tj. nawierzchni 

i wypełnienia, jako załącznika do oferty 

 

Pytanie 4 

Czy raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport 

lub Sports Labs Ud lub Ercat), dotyczący oferowanej nawierzchni lub PN-EN 15330 

1 :2013 ma potwierdzać wymagany przez Zamawiającego dtex na poziomie min. 15600? 

Odpowiedź 4  

Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium ( np. Labosport lub ISA-Sport 

lub Sports Labs Ltd lub Ercat) dotyczący oferowanego systemu lub PN-EN 153301:2013 ma 

potwierdzać wymagany przez Zamawiającego dtex na poziomie min. l 5600 

 

Pytanie 5 

Czy boisko będzie użytkowane dłużej niż 20 godzin tygodniowo? Jeżeli tak, to zwracamy się z 

zapytaniem ile ma wynosić siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu? 

Odpowiedź 5  

Zamawiający przewiduje bardzo dużą intensywność użytkowania boiska więcej niż 20 godzin 

tygodniowo. Zamawiający przewiduje wykorzystanie boiska do gry w Rugby, dlatego wymagać będzie 

trawy najwyższej jakości. Zamawiający ostatecznie wymaga, aby siła potrzebna do wyrwania pęczka 

trawy po starzeniu wynosiła 60N 

 

Pytanie 6  

Czy producent trawy ma być, co najmniej licencjonowany przez FIFA? 

Odpowiedź 6  

Zamawiający wymaga, aby producent trawy był licencjonowany przez FIFA lub posiadał status 

preferowanego przez FIFA 

 

 

 


