
 

 

 Zielona Góra, 12.04.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.2.2017 
 

           Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostosowanie 

boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu 

amerykańskiego” 

   

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 
Pytanie nr 1  
Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw posiadających badania na odporność na zniszczenie 

wykonanych wg najnowszych wytycznych Fifa na maszynie Lisport XL na 6020cykli.  

 
Uzasadnienie: 

Zamawiający wskazał, że: włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia na min. 

100 000 cykli wykonywanego wg testu na maszynie Lisport. Procedura oparta jest na metodzie 

opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Truf na min. 100.000 cykli. Na potwierdzenie 

oferenci mają dostarczyć „Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej 

przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że włókno 

zostało przebadane na symulacje zużycia min 100 000 cykli).” 

Zwracamy uwagą na następujące fakty i okoliczności :  

1) Zamawiający nie odniósł się do rezultatów badań, a tylko do samej czynności badania. Nie 

wiadomo zatem co owe badanie ma wskazywać.  

2) Cóż Zamawiającemu po badaniu na 100.000 cykli jeśli w rezultacie po np. 50.000 cykli włókno 

będzie okazywać istotne znamiona zużycia lub/i będzie niemożliwe jego postawienie po 

wyszczotkowaniu,  

Zgodnie z nowym FIFA Handbook of Test Methods for Football Truf, edycja 2015 został wprowadzony 

nowy test na nowej maszynie Lisport XL.  

Medoda badania znacząco różni się od test Lisport charakterystycznego dla poprzedniej edycji FIFA 

Handbook of Test Methods for Football Truf, edycja 2009.  

Zamawiający w zestawie dokumentów nie określa której edycji i jaki lisport ma być dostararczony. 

Dodać w tym miejscu progniemy, iż wg naszej wiedzy niemożliwe jest osiągnięcie testu Lisport 

zgodnie z Edycją 2015 dla 100.000 cykli.  

Wobec przedstawionych ww faktów wnosimy o dopuszczenie traw, które:  

a) Przeszły test lisport dla 100,000 cykli  przy czym procedura testu oparta jest na metodzie 

opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009 lub 

b) Przeszły test lisport XL dla 6,020 cykli (maszyna, na której wykonywane są badania jest  

mocniejsza i wymaga mniejszej ilości cykli dla uzyskania takiego samego zużycia jak w 

metodzie wcześniejszej) przy czym procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA 

Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja  2015 

c)  Po wykonaniu badania włókna nie wykazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne 

ich podniesienie poprzez wyszczotkowanie 
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Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje włókien trawy, które: 

1. Przeszły test  na urządzeniach lisport dla 100 000 cykli lub badania  według nowszej 

metodologii oparte na FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf.  

2. Po wykonaniu badań włókna nie wskazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne ich 

podniesienie poprzez wyszczotkowanie. 

 

Pytanie nr 2  

W przedmiotowym postępowaniu w dokumentacji technicznej (ZMIANA do projektu 

wykonawczego_branża budowlana) Zamawiający opisuje sposób wykonania płyty boiska dwoma 

sposobami. Sposób 2 obejmuje szczegółowe parametry techniczne wymagane dla podkładu 

stabilizująca-elastycznego zgodnie z systemem tj. 

- grubość min 10 mm  

- waga min. 3 kg/m²  

- absorbcja energii min. 54%  

- deformacja max. 6,5 mm  

- gwarancja na odkształcenie – min. 20 lat. 

Proszę o dopuszczenie zastosowania podkładu o wadze min. 2 kg/m². Jednocześnie informuję, 

że pozostałe parametry podkładu zawierają się w powyższych warunkach.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający w sposobie 2 wykonania płyty boiska dopuszcza zastosowanie podkładu stabilizująco-

elastycznego o wadze min. 2kg/m2 przy spełnieniu pozostałych wskazanych parametrów. 

 

Pytanie nr 3  

Prosimy Zamawiającego o zmianę wymagań co do ilości cykli odporności na zniszczenie 

z określonych 100 000 cykli na 6020 cykli. Od 2015 roku FIFA podała nowe wytyczne dla badań traw 

syntetycznych.  Aktualnie badania wykonywane są na nowej maszynie, o większej mocy (Lisport XL), 

stąd też wyniki z nowych, aktualnych badań  na symulacje zwiększonego zużycia wykonuje się przy 

6020 cyklach.  

 

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu traw syntetycznych z wynikami testu 

laboratoryjnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez niezależne, 

akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że system nawierzchni został przebadany na 

symulacje zwiększonego zużycia przy 6020 cyklach i potwierdzający, iż  po przeprowadzeniu ww. 

badań  spełnia normy FIFA.  

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Pytanie nr 4  

Zamawiający wymaga w ramach dokumentów Rekomendacji systemu wydanego przez Polski 

Związek Futbolu Amerykańskiego – z uzyskanych przez nas od znanych nam Producentów traw 

syntetycznych informacji, nie ma określonych wytycznych co do uzyskania tego dokumentu  

w związku z czym nie ma podstaw do jego wystawienia i nie można go uzyskać. W związku 

z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie przez Zamawiającego wymogu jego 

przedstawienia bądź też o wskazanie przykładowych produktów posiadających powyższe 

dopuszczenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla z zapisów SIWZ wymóg przedstawienia rekomendacji wydanej przez Polski 

Związek Futbolu Amerykańskiego w zakresie wykonania płyty boiska sposobem 1 i sposobem 2. 
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Pytanie nr 5  

Prosimy o sprecyzowanie, czy opisane w Projekcie budowlanym kosze stanowią przedmiot 

zamówienia (brak danych w pozostałej dokumentacji przetargowej) – jeśli tak, prosimy 

o sprecyzowanie danych na ich temat  i podania ilości.  

Odpowiedź: 

Kosze na śmieci stanowią przedmiot zamówienia. Kosze na śmieci o konstrukcji stalowej lub 

betonowej w kolorze jasno-szarym, ilość: 5 szt. Lokalizacja - do uzgodnienia na etapie realizacji 

z Inwestorem. 

 

Pytanie nr 6  

Zamawiający wymaga zasypania trawy  granulatem EPDM zgodny z systemem barwionym żywicą 

poliuretanową w kolorze zielonym - prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż chodzi o granulat 

EPDM barwiony powierzchniowo żywicą poliuretanową, gdyż w budownictwie obiektów sportowych 

stosowane są najczęściej granulaty EPDM barwione w masie bądź granulaty SBR barwione 

powierzchniowo, które w znaczący sposób różnią się ceną i właściwościami użytkowymi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuję zasypania trawy granulatem EPDM zgodny z systemem barwiony w masie  

w kolorze zielonym. 

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający dopuści system sztucznej trawy, która nie posiada jeszcze rekomendacji 

POLSKIEGO Związku FA, ale spełnia wymagania amerykańskiej i międzynarodowej Federacji Futbola 

Amerykańskiego, tym samym posiada rekomendacje amerykańskiego Związku?  

Oferowana nawierzchnia została zainstalowana na wielu głównych stadionach i boiskach 

treningowych klubów FA w USA i Kanadzie, a amerykański producent trawy, firma ……… złożyła już 

wniosek o rekomendacją do Polskiego Związku FA.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 

 

 

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić 

w składanej ofercie.  

 

 

Z poważaniem   

        

   

                       Dyrektor  

              Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  

 

 


