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Odpowiedzi na pytania
(w aspekcie zmienionych parametrów trawy syntetycznej)

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy
szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta”

Pytanie 1:
W Specyfikacji technicznej Zamawiający podaje zupełnie inne parametry trawy i
dokumenty niż
w SIWZ. Prosimy o dostosowanie dokumentacji projektowej do
wymogów zawartych w SIWZ.
Odpowiedź:
Informujemy, iż obowiązują parametry trawy syntetycznej zawarte w SIWZ.
Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej:
- Wysokość 15-20 mm
- Włókno monofilowe, polietylenowe
- Dtex min. 8000
- Grubość włókna min. 100 mikronów
- Gęstość pęczków min. 25 000/m2
- Gęstość włókien min. 300.000/m2
Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy
Nawierzchnia musi posiadać:
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

Pytanie 2:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści częściową płatność za wykonany
zakres robót – odebranych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z załączonym
harmonogramem.

Odpowiedź:
Zasady płatności określone zostały w SIWZ, nie ulegają zmianie.

Pytanie 3:
Zamawiający w dokumentacji przetargowej na zadanie jak wyżej bardzo rygorystycznie
opisuje parametry z trawy syntetycznej podając m.in. włókno monofoliowe, gęstość
włókien na poziomie 640 000. w związku z powyższym zadajemy pytanie czy
Zamawiający dopuści do zaoferowania trawę syntetyczną bardziej standardową dla boisk
wielofunkcyjnych o niżej podanych parametrach:
- włókno monofoliowe, polietylenowe,
- wysokość 20 mm,
- dtex 8260,
- grubość włókna 160 mikronów,
- gęstość pęczków 25.200/m2,
- gęstość włókien 302 400/m2,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm.
Odpowiedź:
Zaproponowana trawa spełnia wymogi zamawiającego.
Pytanie 4:
Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy
syntetycznej:
- wysokość 16 mm,
- włókno monofoliowe, polietylenowe,
- detex 8800
- grubość włókna 150 mikronów
- gęstość pęczków 52 500/m2
- gęstość włókien 840 000/m2
Wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm
W SIWZ podaje parametry:
- Wysokość 15-20 mm
- Włókno monofilowe, polietylenowe
- Dtex min. 8000
- Grubość włókna min. 120 mikronów
- Gęstość pęczków min. 40000/m2
- Gęstość włókien min. 640.000/m2
- Wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm

Czy w związku z dużymi rozbieżnościami w dokumentacji Zamawiający dopuści
nawierzchnię o poniższych parametrach:
Wysokość włókna – 15 mm,
Typ włókna – fibrylowane,
Ciężar – 6600 dtex
Materiał włókna – polipropylen gr 60 u
Gęstość – 39 900 pęczków/79 800 włókien
Przepuszczalność wody – 360l/h/m2
Trwałość kolory, odporność na UV oraz na ekstremalne temperatury
Kolor – ceglasty i zielony

Wypełnienie – piasek kwarcowy 18-20 kg/m2
Oferowana nawierzchnia posiada: kartę techniczną, atest PZH, rekomendację techniczna
ITB, certyfikat ITF, autoryzacje producenta.

Odpowiedź:
Zaproponowana trawa nie spełnia wymogów zamawiającego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający będzie żądał od wykonawców dołączenia do oferty wyników badań
specjalistycznego laboratorium sportowego np. Labosportu w celu potwierdzenia
wymaganych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby trawa syntetyczna posiadała:
-ważna aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB,
-atest higieniczny PZH
-kart ę techniczną wydaną przez producenta wraz z parametrami technicznymi
Pytanie 6:
Proszę o wskazanie miejsca na Państwa terenie uprawnionego do odbioru i składowania
odpadu jakim jest asfalt z rozbiórki istniejącej nawierzchni przeznaczonej na ww.boiska.
Odpowiedź:
Miejsce do składowania odpadu zostanie wskazane w trakcie realizacji i nie przekroczy 20 km od
miejsca realizacji inwestycji.

Pytanie 7:
Proszę o odpowiedź na pytania do SIWZ:
1. czy oferent, chcąc uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedno boisko może
złożyć oferty na każde zadanie oddzielnie?
2. jak będą porównywane ceny ofert np. oferta tylko na jedna część z oferta na dwie
części jeśli w formularzu ofertowym należy podać cenę łączną oferty?
3. w kontekście pytania nr 1 – Czy wadium w formie innej niż pieniądz np. gwarancja
ubezpieczeniowa ma być wystawiona na kwotę łączną wynikającą z sumowania
ilości boisk w ofercie? Co ma konsekwencje w przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej na całość zadania ale wygranej tylko w zakresie
np. jednej części.
4. w pkt.10 ppkt.2 IDW w zakresie dokumentów dot. sztucznej trawy należy do
oferty dołączyć atest PZH i kartę techniczną a w załączniku nr 6 jest tez mowa o
autoryzacji. Pytanie: czy jest wymóg aby do oferty była dołączona autoryzacja
producenta trawy wystawiona na wykonawcę?
Odpowiedź:
Pytanie 1:
Czy oferent, chcąc uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedno boisko może złożyć oferty na każde
zadanie oddzielnie?
Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż Wykonawca może złożyć osobno ofertę dla każdej z poszczególnych Części
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przyjął do wykonania więcej niż jedną Część zamówienia,
powinien wskazać oddzielnie dla każdej Części zamówienia spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
Pytanie 2:
Jak będą porównywane ceny ofert np. oferta tylko na jedną część z ofertą na dwie części jeśli w
formularzu ofertowym należy podać cenę łączną oferty?
Odpowiedź:
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do IDW w poz. 3 c została wskazana łączna ceny
oferty w przypadku przyjęcia do realizacji wszystkich części zamówienia, natomiast poniżej wskazane
są ceny za poszczególne części zamówienia. W przypadku przyjęcia do realizacji jednej z części
zamówienia cena łączna winna być równa cenie wskazanej za realizację przyjętej części. W przypadku
złożenia oferty na więcej niż jedną Cześć zamówienia ocena oferty będzie podlegała osobno dla każdej
z części zamówienia.
Pytanie 3:
W kontekście pyt. nr 1.
Czy wadium w formie innej niż pieniądz np. gwarancja ubezpieczeniowa ma być wystawione na kwotę
łączną wynikającą z sumowania ilości boisk w ofercie? Co ma konsekwencje w przypadku wyboru
oferty złożonej na całość zadania ale wygranej tylko w zakresie np.. jednej części.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 12.1.1 TOM I IDW, w przypadku gdy Wykonawca przyjął do wykonania więcej niż jedną
Część zamówienia, wadium winno zostać zsumowane. W przypadku wyboru oferty na jedną część
zamówienia wadium za pozostałe części zamówienia zostanie zwrócone po wyborze ofert
najkorzystniejszych.

Pytanie 4:
W pkt. 10 ppkt 2 IDW w zakresie dokumentów dot. sztucznej trawy należy do oferty dołączyć atest
PZH i kartę techniczną a w załączniku nr 6 jest też mowa o autoryzacji.
Pytanie: Czy jest wymóg aby do oferty była dołączona autoryzacja producenta trawy wystawiona na
wykonawcę?
Odpowiedź:
W IDW pkt 10 ppkt 2 w wykazie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wymienione jest, iż Wykonawca ma dołączyć atest PZH i kartę techniczną na trawę,
natomiast w załączniku nr 6 wymieniony jest jeszcze autoryzacja producenta. Proszę o rozważenie czy
taka autoryzacja jest konieczna, w przypadku jeżeli tak to należy uzupełnić zapisy IDW w tym
względzie oraz przedłużyć postępowanie.

Pytanie 8:
Czy zamawiający dopuści trawę syntetyczną wielofunkcyjną spełniającą wszystkie
warunki wymagane przez użytkowników oraz sprawdzona w wielu realizacjach i
posiadającą prawidłową charakterystykę do stosowania na obiektach ogólno sportowych
o poniższych parametrach”
Skład: polietylen
Struktura: monofil
Ciężar: 8.800 dtex
Grubość: 100 mikronów
Charakterystyka warstwy wierzchniej:
Wysokość włókna: 20 mm
Ciężar włókien: 994 g/m2

Ilość włókien: 317.520/m2

Odpowiedź:
Zaproponowana trawa spełnia wymogi zamawiającego.

