
  Kąty Wrocławskie, dnia 2019-03-15 

 

 

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 
            Doprecyzowanie kryteriów gwarancji wykonanego obiektu. W jaki sposób Zamawiający pod koniec 

okresu gwarancyjnego zamierza weryfikować jakość wykonanego obiektu ? Z doświadczenia firmy 

działającej w branży boisk piłkarskich wiemy, że tylko w samymi Wrocławiu obiekty, których okres 

gwarancji jeszcze nie minął wykazują: 

Na boisku przeznaczonym do gry w piłkę nożną i rugby oznaki zastoin wody i płożącego się 

 nagminnie włókna co siłą rzeczy sprawia iż boisko takie juz dawno utraciło walory jakościowe.  

Na kompleksie boisk Niskie Łąki mamy do czynienia z analogiczną sytuacji wylegania włókna oraz 

zapisami w instrukcji użytkowania, z których wynika iż wykonawca a zabrania użytkowania boiska w 

temperaturach minusowych. Jest to sprzeczne z interesem zamawiającego. Co więcej - obiekt przez. 

długi czas nie mógł otrzymać zgody DZPN do rozgrywania na obiekcie oficjalnych meczów piłkarskich 

Oba obiekty były wykonane przez tego samego wykonawcę (raz jako podwykonawca, raz jako 

generalny wykonawca). Ten sam wykonawca na terenie Dolnego Śląska wykonywał szczególnie dużo 

projektów przygotowanych przez tego samego autora/ biuro projektowe. 

W związku z powyższym, jak Zamawiający zamierza zweryfikować, iż po 5 latach użytkowania cały 

czas nawierzchnia spełnia wymagania jakościowe tym bardziej, że według udzielonej odpowiedzi 

boisko ma być użytkowane bardzo intensywnie? Jeżeli Zamawiający dba o jakoś i trwałość 

nawierzchni to takie żądanie wydaje się naturalne. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający przewiduje dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z umową. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający posiada narzędzia do pielęgnacji profesjonalnych nawierzchni piłkarskich? 

Jakie to są narzędzia? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający obecnie nie posiada narzędzi do pielęgnacji nawierzchni zakłada się, że będzie to 

zlecane firmom zewnętrznym. 



 

Pytanie 3. 

Czy żądając 190.000 cykli w teście Lisport, dla nawierzchni, która ma być wykorzystana także do gry 

w rugby Zamawiający ma świadomość iż test ten nie oddaje rzeczywistych warunków użytkowania 

takiej nawierzchni? Takim testem jest natomiast test XL Lisport, który testuje zachowanie i trwałość 

nawierzchni w każdym z możliwych kierunków obciążenia ja butami piłkarskimi / rugby? Jeżeli 

Zamawiający dba o Jakość i trwałość nawierzchni to tak e żądanie wydaje się? naturalne. Czy 

zamawiający zrezygnuje więc z wymogu lisport 190.000 cykli i wprowadzi wymóg spełnienia przez 

oferowaną nawierzchnię wymagań FIFA i IRB (tj. Światowej 

Federacji Rugby?)? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający podtrzymuje wymóg badań 190 000 cykli w teście Lisport 

 

Pytanie 4 

Czy zamierzając wykorzystać nawierzchnię także do gry w rugby, Zamawiając wymaga jakichkolwiek 

badań jakościowych potwierdzających, iż nawierzchnia została przebadana pod kątem rugby? Jeżeli 

Zamawiający dba, o jakość i trwałość nawierzchni to takie żąda się wydaje się naturalne. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający w związku z przewidywanym użytkowaniem boiska również do rugby podał nowe 

parametry trawy 

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm 

2. ilość pączków min 9200/m2 

3. ilość włókien min 110.000/m2 

4. waga całkowita min 2800 g/m2 

5. waga włókna min 1600 g/m2 

6. grubość każdego włókna min. 360 

7. dtex min 13.300 

8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 80 N/100mm 

9. wyrywanie pączka po starzeniu min 40N 

10. przepuszczalnośc wody przez trawą syntetyczną min. 1300 mm/h 

11. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1200 mm/h 

12. typ trawy: 100% monofii, prosty 

13. rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana 

 14. wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym 

 

Pytanie 5 

W jaki sposób Zamawiający ma zamiar weryfikować jakość i ilość zastosowanego kruszywa ?Z 

doświadczenia wiemy, że za zgodą projektanta niektórzy wykonawcy dokonują zamiany rodzaju 

kruszywa na tańsze (np. 4-32 na 0-31 ,5lub 31,5 - 63 na O - 63) o większej ilości pyłu lub wykonują 

podbudowę o 1-2 cm cieńsze niż to wynika z założeń projektowych. W skali boiska zapewnia to 



różnicę konkurencyjną. Takie sytuacje miały miejsce m.in. na wielu obiektach. Czy w przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji zamawiający zamierza potrącić wynagrodzenie takiemu Wykonawcy ? 

Odpowiedź 5 

Wbudowane materiały weryfikowane będą na etapie budowy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga certyfikacji boiska przez niezależne, akredytowane laboratorium ? 

Jeżeli Zamawiający dba,  o jakość i trwałość nawierzchni to takie żądanie wydaje się naturalne, a 

nawet bardzo wskazane i znajduje się w interesie Zamawiającego. Jest to koszt tylko 15.000 - 20.000 

pln. 

Odpowiedź 6 

Obecnie Zamawiający nie wymaga certyfikacji boiska 

 

Pytanie 7 

     Na 12 do tej pory otrzymanych pytań, w 4-ech była mowa o teście lisport. Ilość zadanych w tej 

kwestii pytań musi rodzić wątpliwości Zamawiającego iż mamy prawdopodobnie do czynienia z 

nieuczciwą konkurencją. Czy wpisując wymóg 190.000 cykli lisport Zamawiający konsultował ten 

wymóg z kimś innym niż projektant np. z niezależnym, akredytowanym laboratorium ? Czy 

Zamawiający dysponuje wiedzą i pisemnym potwierdzeniem projektanta ilu producentów ( w tym 

Preferowanych Producentów FIFA, a więc gwarantów, jakości nawierzchni) nawierzchni z traw 

syntetycznych, posiada w swojej ofercie trawę o żądanych parametrach, która jest przebadana na 

190.000 cykli? Jacy to są producenci? 

Mając powyższe na względzie, wnioskujemy o: 

1. Dopuszczenie każdego typu nawierzchni o wys. min. 60 mm, która przeszła pozytywie badania 

jakościowe w akredytowanym przez FIFA & IRB laboratorium. 

2.Przebadanie wykonanego boiska na zgodność z wymaganiami FIFA IRB otrzymanie stosownych 

certyfikatów jakości. 

3.Doprecyzowanie zasad oferowanej gwarancji dla zainstalowanej nawierzchni  deklarowany przez 

wykonawcy i producenta, a w szczególności: 

1. Wymaganej częstotliwości pielęgnowania boiska oraz zakresy i. typów zabiegów 

2. Możliwości użytkowania boiska w okresie zimowym i W jakich temperaturach 

4.Potraktowanie naszych pytań jako merytorycznych i zadanych w interesie zamawiającego oraz 

przyszłego użytkownika. 

     Odpowiedź 7 

Według wiedzy Zamawiającego na rynku obecnie istnieje co najmniej kilka firm dostarczających 

trawy opisaną w Zamówieniu 

 

Pytanie 8 

W nawiązaniu do odpowiedzi opublikowanych w dnia 11.03.2019 roku w zakresie wymagań odnośnie 

nawierzchni z trawy syntetycznej niniejszym składamy zawiadomienie o niezgodnej z przepisami 

prawa zamówień publicznych czynności zamawiającego polegającej na nieuzasadnionym złamaniu 

zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 



Na podstawie art. 181 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zam6wleń publicznych (dalej: PZP] 

niniejszym zawiadamiam, iż Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami PZP czynności 

polegającej na: 

- niezgodnej z ustawą zmianie postanowień SIWZ polegającej na bezpodstawnym zawyżeniu 

parametru trawy syntetycznej w zakresie siły wyrywania pęczka po starzeniu do min. 60 N. 

Wnosimy o zmniejszenie parametru siła wyrywania pęczka do min. 40 N, zwracamy uwagę, że 

wymagania FIFA (do których Zamawiający się odwołuje w wymaganych dokumentach) jak i 

obowiązująca norma sportowa PN EN 

15330-1:2014-02, określają ten parametr na poziomie mln. 3'ON, natomiast regulacje federacji 

WORLD Rugby na poziomie min. 40N. 

Parametry te zostały ustanowione przez instytucje, które tym się profesjonalnie zajmują, takim 

minimalnym poziomie, który zapewnia oczekiwaną wytrzymałość - nie istnieją siły na boisku piłkarskim 

czy do rugby, które miałyby oddziaływać na wyrywanie pęczków z większą niż określone minima przez 

wyżej wymienione instytucje. Ponadto nie ma żadnej korelacji. żadnych badań potwierdzających 

zależność między ilością godzin przez które boisko ma być użytkowe a siłą wyrywania pęczka więc 

argument podniesiony w odpowiedziach z dnia 11.03.2019 roku jest niezasadny. 

      Chcielibyśmy nadmienić, że K.IO w swoich wyrokach nr: 1777/17 oraz 1867/18 nakazała 

zamawiającym obniżenie tego parametru do poziomów minimalnych wymaganych przez FIFA. 

Jako wykonawca, który w zeszłym wykonał połową certyfikowanych przez FIFA boisk piłkarskich I 

jedyne w 2018 certyfikowane przez World Rugby boisko do tego sportu, nie możemy wziąć udziału w 

postępowaniu przez bezsensownie zawyżony parametr siły wyrywania pączka. 

Ponadto chcielibyśmy nadmienić, że zaprojektowana nawierzchnia i tak nie będzie spełniała 

wymogów do rugby ponieważ nie posiada shockpadu, który zapewniałby m.in. wymaganą przepisami 

amortyzację. 

Jeśli zamawiający rzeczywiście chce mieć produkt najwyższej jakości proponujemy podniesienie ilości 

wymaganych cykli Lisport do min. 200.000 – 220.000 - ten parametr pokazuje w warunkach 

laboratoryjnych jakość oraz wytrzymałość włókna użytego do produkcji danej trawy i tak naprawdę to 

w decydującej mierze świadczy o jakości nawierzchni, a nie siła wyrywania pęczka. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający w celu jednolitego określenia parametrów trawy mając na uwadze możliwość gry w 

rugby przedstawia parametry jakie mają spełnić wbudowane trawy 

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm 

2. ilość pęczków min 9200/m2 

3. ilość włókien min 110.000/m2 

4. waga całkowita min 2800 g/m2 

5. waga włókna min 1600 g/m2 

6. grubość każdego włókna min. 360 

7. dtex min 13.300 

8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 80 N/100mm 

9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 40N 

10. przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną min. 1300 mm/h 

11. przepuszczalność wody przez kompletny system. min. 1200 mm/h 



12. typ trawy: 100% monofil, prosty 

13. rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana 

14. wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 


