Pabianice, dnia 12.01.2021 roku

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (siwz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to
technologia typowa dla sztucznych traw, natomiast tylko 5% producentów jest w stanie dostarczyć trawę
tkaną, gdyż trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów.
Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji
sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Dodatkowo podkreślamy,
że metoda produkcji trawy nie ma wpływu na amortyzację czy trwałość boiska.
Norma EN 15330-1 nie narzuca i nie rozgranicza metody produkcji. Wymagania odnoszą się tylko do
parametrów użytkowych i wszystkie trawy spełniające wymagania normy EN 15330-1 powinny być
dopuszczone jako produkty spełniające wymagania.
95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmuję metodę tuftowania. Trawy te
instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla
konkretnych typów trawy oraz uzyskują certyfikaty FIFA na boiskach treningowych, pełnowymiarowych
(ok. 8000m2).
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu metody produkcji trawy tkanej i tuftowanej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza zaoferowanie produktu: trawy tkanej lub tuftowanej.
Pytanie nr 2:
Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność
wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180 mm/h (Intensywność deszczu klasyfikuje się jako:
„lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a
0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady
zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300 mm/dobę, tj. 12,5 mm/godzinę).
W związku z powyższym wymóg normy i FIFY określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie
wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w
Polsce wymóg określony przez normę i FIFĘ jest wystarczająco wysoki.
Prosimy zatem o określenie parametru przepuszczalności wody na poziomie 180 mm/h.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się tylko częściowo do wniosku Wykonawcy i dokonuje obniżenia minimalnego
parametru przepuszczalności wody. Wymaga, aby był on na poziomie min. 2 000 mm/h.
Pytanie nr 3:
Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka na poziomie min. 40 N z uwagi
na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu
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FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla
sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, aby minimalny parametr siły wyciągania pęczka był na poziomie min. 40 N (po
starzeniu wodą).
Pytanie nr 4:
Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego dla trawy tkanej – trawy produkowanej metodą tuftowania
(tkanie proste/przewlekanie) tj. trawy o niżej podanych parametrach:
• Wysokość włókna min 50 mm
• Typ włókna: monofil
• Rodzaj włókna: 100% polietylen
• Dtex: min. 13.000 dtex
• Ilość włókien: min 144.000/m2
• Ilość pęczków min 9000/m2
• Wypełnienie piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu
• podkład: 100% polipropylen wzmocniony wełną zabezpieczony warstwą
• Metoda produkcji: tuftowana lub tkana.
Uzasadnienie:
Trawy produkowane metodą tkania są produktem, którego sposób produkcji w żaden sposób nie przekłada
się na wyższą jakość wyprodukowanej trawy, w porównaniu do produktów wytworzonych inną metodą.
Nadmieniamy, że metoda produkcji trawy w żaden sposób nie ma wpływu na sprężystość, trwałość czy też
amortyzację boiska.
95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmuję metodę tuftowania, czyli tkania
prostego, polegającą na przewleczeniu włókna przez podkład, przez co tworzony jest pęczek trawy. Trawy te
instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla
konkretnych typów trawy. Co więcej, produkty wykonane tą metodą są instalowane na wielu obiektach na
całym świecie, w tym na profesjonalnych boiskach piłkarskich.
Ponadto chcemy podkreślić, że trawa tuftowana posiada równoważne parametry użytkowe,
wytrzymałościowe i jakościowe jak trawa tkana.
Odpowiedź:
W świetle niewystarczająco opisanych parametrów oferowanego produktu - zbyt małej ilości danych
dotyczących sztucznej trawy, niejasnego zapisu odnośnie granulatu EPDM – Zamawiający nie jest w stanie
precyzyjnie odnieść się do zapytania Wykonawcy. Zresztą nie jest teraz na to właściwy moment.
Zamawiający oczekuje iż oferowany produkt ma spełniać minimalne parametry określone w dokumentacji
technicznej, skorygowane zgodnie z treścią udzielonych powyżej odpowiedzi.
Pytanie nr 5:
Projekt podaje:
6.3 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczona przez producenta z
określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie
wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów
systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport,
ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza
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minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- próbka oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15 cm z metryką producenta,
Wnosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty przetargowej ww. dokumentów i próbki trawy
syntetycznej lub przekazania ich Zamawiającemu na wezwanie w celu zapewnienia wykonania robót
zgodnie z projektem.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazanych dokumentów oraz próbki nie będzie wymagał na etapie postępowania. Wskazane
dokumenty będą wymagane dopiero na etapie realizacji zamówienia, przed wbudowaniem nawierzchni.
Pytanie nr 6:
Proszę o potwierdzenie, że granulat EPDM ma być z recyklingu.
Odpowiedź:
Zamawiający oprócz granulatu EPDM barwionego w masie dopuszcza również zastosowanie granulatu
EPDM pochodzącego z recyklingu.
Dla zaoferowanego wypełnienia z EPDM z recyklingu systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
Wykonawca przed zabudową granulatu EPDM musi przedłożyć przedstawicielowu Zamawiającego
dokument potwierdzający przeprowadzenie badania specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport), w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i
granulat gumowy EPDM z recyklingu.
Pytanie nr 7:
Dopuszczenie sztucznych traw produkowanych metodą tuftowania.
Pragniemy podnieść, że wyszczególnienie TKANIA jako jedynej akceptowalnej technologii produkcji trawy
nie ma odzwierciedlania w jakości produktu. Tego rodzaju metoda produkcji nie wpływa na cechy użytkowe
i techniczne produktu, stanowi jedynie ograniczenie produktów jakie można zaoferować w przedmiotowym
postępowaniu. Bezsprzecznym jest fakt, że produkty typu sztuczna trawa produkowane są różnymi
metodami, wśród których wyróżnić można produkty wykonywane metodą TUFTOWANIA jaki i metodą
TKANIA, w której to metodzie włókna są tkane na krosnach tkackich razem z podkładem. Produkty
wykonywane z użyciem obu metod produkcji mają równoważne parametry techniczne. Dodatkowo, warto
podkreślić, że wiodący producenci sztucznych traw czyli ok 99% dostępnych na rynku produktów typu
sztuczna trawa, produkowana jest metodą TUFTOWANIA jako metodą najbardziej sprawdzoną i skuteczną,
zweryfikowaną na setkach boisk, które uzyskały najwyższy certyfikat FIFA. Wobec powyższego prosimy o
dopuszczenie sztucznych traw produkowanych również metodą TUFTOWNIA jaką produkt równoważny.
Odpowiedź:
Vide – odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie nr 8:
Urealnienie parametru przepuszczalności wody w sztucznej trawie.
Uprzejmie zwracam się z prośbą o korektę parametru przepuszczalności wody w sztucznej trawie i
dopasowanie tego parametru do wymogów Normy PN 15330-1:2014 oraz wymagań FIFA, tj. min 180 mm/h
dla przepuszczalności wody dla całego systemy sztucznej trawy czyli sztucznej trawy zaspanej piaskiem
oraz granulatem. Wymaganie przepuszczalności na poziomie min. 6000 mm/h dla samej trawy bez
wypełnienia nie ma najmniejszego sensu i jest pozbawiony przesłanek merytorycznych. Mianowicie:
przepuszczalność trawy na poziomie 6000 mm/h dla samej nawierzchni równa się 6000 l/h (sześciu
tysiącom litrów na godzinę). Nie ma na świecie strefy gdzie notowane są tak ogromne opady. Poniżej tabela
klimatu dla miasta Pabianice, która wskazuje, że największe opady w mieście notuje się na poziomie 126
mm / miesiąc (!), a nie na godzinę.
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4
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styczeń
Śr. Temperatura (° C)
Min. Temperatura (° C)
Max. Temperatura (° C)
Opady / Opady deszczu
(mm)

Nawet jeżeli założyć hipotetyczny scenariusz, iż nad Pabianicami będzie miał miejsce kataklizm i w ciągu
1h rzeczywiście spadnie 6000l deszczu to taka ilość wody NIGDY nie będzie wstanie przeniknąć w ciągu 1h
przez cały system tj. nawierzchnię wypełnioną granulatem i piaskiem zainstalowaną na podbudowie
dynamicznej z kruszywa. Oznacza to, że te ogromne ilości wody (które do tej pory nigdzie na świecie
notowane nie były) zatrzymają się powierzchniowo i będziemy mieli do czynienia z powstaniem zbiornika
wodnego typu staw lub jezioro.
Z wytycznych Normy i FIFA jednoznacznie wynika, że wartość 180 mm/h. jest wystarczająca dla
wszystkich stref klimatycznych, w związku z tym wnosimy o u normalizowanie wymogu tego parametru do
prawdziwych wymagań zamawiającego występujących w rejonie boiska.
Odpowiedź:
Vide – odpowiedź na pytanie nr 2.
Pytanie nr 9:
Dopasowanie parametru wyrywania pęczka do aktualnych wymagań FIFA
Zamawiający wymaga dla sztucznej trawy by siła wyrywania pęczka była nie mniejsza niż 70N. Skąd zatem
Zamawiający przyjął tak wysokie parametry? Jest to dziwne tym bardziej, że historia budowanych w
ostatnich latach boisk potwierdziła, iż wartość parametru wyrywania pęczka na poziomie 30-40N była
wystarczająca dla zapewnienia należytej jakości. Jako firma z 15 letnim doświadczeniem w branży
budownictwa sportowego nie spotkaliśmy się aby na rynku pojawiały się jakiekolwiek reklamacje związane
z wypadaniem / zbyt łatwym wyrywaniem pęczków zainstalowanej trawy.
Należy stwierdzić, że dużym nieporozumieniem jest określenie parametru siły wyrywania pęczka na
poziomie 70 N. Siła taka nie ma szans wystąpić w toku normalnej eksploatacji nawierzchni. Dla
zobrazowania możliwość wystąpienia takiego zjawiska można wskazać, iż taka siła wyrywania może
ewentualnie powstać przy specjalnym, mechanicznym działaniu na nawierzchnię, przy użyciu
specjalistycznych narzędzi typu zrywarka, etc., co w normalnym toku eksploatacji nie występuje. Tym
bardziej, że dodatkowym zabezpieczeniem przed wyrywaniem pęczków jest wypełnienie stabilizujące
(piasek ok 15 kg/m2) oraz funkcjonalne (granulat ok 10 kg/m2).
Tak określona wartość wymagana przez Zamawiającego nie wpływa w żaden sposób na właściwości
użytkowe trawy, jak również na ewentualne ułatwienia w eksploatacji tudzież żywotność takiej nawierzchni.
Nie jest zrozumiałym w jakim celu Zamawiający domaga się parametru na poziomie 70N, skoro dla
profesjonalnych graczy w piłkę nożną wystarczająca jest nawierzchnia o parametrze 40N (FIFA). W naszej
ocenie zasadnym jest określenia wartości tego parametru na poziomie 40N zgodnie z wymaganiami normy
europejskiej lub FIFY.
Należy podkreślić, że kwestia ta była rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą np.: wyrok z dnia 28
września 2018 roku, sygn. akt: KIO 1867/18 oraz wyrok z dnia 07 września 2017 roku, sygn. Akt: KIO
1777/17) gdzie Izba nakazała Zamawiającemu zmienić parametr siły wyrwania pęczka do min. 40 N.
Jedynym argumentem „przemawiającym” za taką zmianą jest niedopuszczanie do udziału w postępowaniu
producentów jakichkolwiek innych nawierzchni niż nawierzchnia producenta ACT Global, bowiem ten
parametr w połączeniu z pozostałymi spełnia jedynie nawierzchnia tego producenta.
Odpowiedź:
Vide – odpowiedź na pytanie nr 3.
4/5

Pytanie nr 10:
Zniesienie wymagania 3 różnych rodzajów przekrojów włókien w pęczku.
Zważyć należy, iż brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby aby kształt włókna
miał jakiekolwiek znaczenie bądź wpływ na waloru użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia.
Zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak również norma europejska PN – EN 15330-1, a także wymogi
FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju włókna, ani tym bardziej w żaden sposób
nie wyróżniają wskazanej cechy jako mającej wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne nawierzchni
syntetycznych. Kształt włókna pozostaje również bez jakiegokolwiek znaczenia na walory wizualne czy
estetyczne obiektu, a to z tego względu, iż kształt poszczególnych włókien nie jest w ogóle zauważalny
gołym okiem. Natomiast z uwagi na konkurencję na rynku producentów nawierzchni syntetycznych kształt
włókna, jako jedna z cech produktu, bywa powszechnie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działań
marketingowych. Tym samym żądamy jego usunięcia.
Kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym, w konsekwencji czego posługiwanie się określonym
nazewnictwem opiera się na pełnej dowolności i leży wyłącznie w gestii każdego z producentów
nawierzchni, zaś zastosowane słownictwo może służyć nieuczciwej konkurencji. Jedynie tytułem przykładu
wskazać należy, iż bazując na zapisach kart technicznych nawierzchni różnych producentów można dostrzec
różnorodne nazewnictwo jeżeli chodzi o przekroje włókien monofilowych np. włókno owalne, o przekroju
prostokątnym, diamentowym, łukowatym lub w kształcie litery “U”, “V” ,”S” lub “C”. W dokumentach
źródłowych na próżno także szukać jakichkolwiek kryteriów decydujących o zaklasyfikowaniu konkretnego
kształtu do konkretnego oznaczenia literowego. Podsumowując, jeden producent może określać kształt
danego włókna poprzez odwołanie się do litery „S”, a inny włókno o analogicznym kształcie oznaczy
poprzez odwołanie się do litery „V”, czy też dla jednej osoby dane włókno będzie miało kształt litery „S”, a
dla innej „V”. Reasumując powyższe, nie ma ujednoliconych standardów jeżeli chodzi o nazewnictwo, a
jego dobór przez producentów stanowi wyłącznie element gry marketingowej.
Okoliczność, iż kształt włókna trawy nie może być wyznacznikiem równoważności produktów potwierdza
także wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2010 roku (sygn. akt KIO 931/10). Krajowa
Izba Odwoławcza jednoznacznie stwierdziła, iż z uwagi na brak standaryzacji sposobu określenia profilu
przekroju włókna, wszystkie rodzaje kształtu włókna są równoważne.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu o wymogu posiadania przez sztuczną trawę 3 różnych
rodzajów przekrojów poprzecznych włókien.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisów siwz w tym zakresie.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 38 ust. 4 ustawy pzp,
odpowiednich zapisów SIWZ lub załączników do SIWZ.
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