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WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o 
wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek – etap I 
Część nr 1 Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego 

na kompleksie boisk Orlik w Ozimku 
Część nr 2 Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk 

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku 
 
 
 
przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
 
Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw posiadających grubość włókna na poziomie min. 
390mikronów. Proponowana wartość jest niższa od wymaganej o niespełna 8%, co nie jest ani 
widoczne, ani odczuwalne podczas użytkowania. Podkreślamy również, że proponowana nawierzchnia 
spełnia wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Informujemy, ze 
zaproponowane zmiany nie będą miały wpływu na jakość nawierzchni. Zaproponowana nawierzchnia 
w zupełności nadaje się do instalacji na mocno eksploatowanym boisku, co potwierdzają raporty z 
badań na zgodność z FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro oraz raport z testu Lisport. Podkreślamy, 
że nawierzchnia posiadająca włókna monofilowe o grubości min390mikronów spełnia oczekiwania 
Zamawiającego. Zgoda na naszą propozycję przełoży się na zwiększoną ilość  złożonych ofert i 
realniejsze wyceny Wykonawców. Zwracamy uwagę, że nawet FIFA akceptuje 10% tolerancji 
parametrów. Jeżeli FIFA jest w stanie zaakceptować taką wysokość odchylenia, tym bardziej 
Zamawiający powinien wyrazić zgodę.  
Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu grubości każdego włókna na 
poziomie min.390mikronów.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sztucznych traw posiadających grubość 
włókna na poziomie min. 390 mikronów.  
 
Pytanie 2. Zwracamy uwagę, iż brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby aby 
kształt włókna miał jakiekolwiek znaczenie bądź wpływ na walory 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. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne 
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kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb,itp. Kształt włókna pozostaje również bez 
jakiegokolwiek znaczenia i  nie jest w ogóle zauważalny gołym okiem. Znaczenie ma natomiast, żeby 
włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym 
na załamania i otarcia.  
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z 
zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie 
włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym o profilu diamentu.  
 
Pytanie 3. W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy o poszerzenie oferty o posiadanie  statusu FIFA 
Licensed Producer. Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego jak 
również preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne 
są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a 
posiadanie statusu producenta licencjonowanego przez FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości 
oferowanych produktów. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego 
przedstawienia aktualnego certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez producenta statusu FIFA 
PREFERED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENSED PRODUCER (FLP).  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania 
równoważnego przedstawienia aktualnego certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez producenta 
statusu FIFA PREFERED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENSED PRODUCER (FLP).  
 
 
Pytanie 4. Wśród dokumentów Zamawiający wymaga, aby włókno oferowanej trawy było zgodne z 
rozporządzeniem REACH 1907/2006. Dokument ten  nie odnosi się do nawierzchni z trawy syntetycznej. 
Dotyczy natomiast nawierzchni wykonywanej z  poliuretanu,  która zawiera związki chemiczne, w tym 
klej. W przypadku nawierzchni z trawy syntetycznej takie badania i normy nie obowiązują. Dla 
nawierzchni z trawy syntetycznej dokumentem potwierdzającym, że jest produktem bezpiecznym jest 
posiadanie przez trawę atestu PZH.  
Wnosimy zatem o usunięcie wymogu aby włókno oferowanej trawy zgodne z rozporządzeniem REACH 
1907/2006. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie wymogu aby włókno oferowanej trawy było 
zgodne z rozporządzeniem REACH 1907/2006. 
 
Pytanie 5. Wnosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia, że włókno oferowanej trawy spełnia 
wymagania normy EN 71-3:2019-7 Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków”.  Pragniemy 
zauważyć, że wymagana norma odnosi się do zabawek, które w tym postępowaniu nie występują. 
Powyższy przetarg dotyczy remontu boiska piłkarskiego, a więc norma ta nie obowiązuje. Zatem 
wymaganie dokumentu, którego nie dotyczy postępowanie jest bezcelowe.  
W związku z powyższym proszę o wykreślenie wymagania, że oferowana nawierzchnia tj. mata+ trawa 
syntetyczna+ wypełnienie spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Cześć 3: Migracja określonych 
pierwiastków”. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania, że oferowana nawierzchnia tj. 
mata+ trawa syntetyczna+ wypełnienie spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Cześć 3: Migracja 
określonych pierwiastków”. 
 
 
 

Z poważaniem 
BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 


