
 

 

 

IRZP.271.9.2017       Bierawa, 09.06.2017 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu”. 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający informuje,              

że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o zmianę wymagań dotyczących sztucznej trawy w zakresie wyrywanie pęczków 

sztucznej trawy. Pragnę poinformować, że zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA (FIFA 

Quality Programme for Football Turf – Manual 2015) wytrzymałość wyrywania pęczka jest 

wymagana na poziomie ≥ 30N. We wcześniejszych wydaniach FIFA Quality Programme for 

Football Turf – Manual z roku 2012 I 2019 również parametr ten był wymagany na poziomie 

≥ 30N. Z tego wynika, że FIFA nie widzi potrzeby by wartość tego parametru była wyższa niż 

30N ponieważ ta wartość już spełnia rygorystyczne wymagania FIFA dla poziomu FIFA 

QUALITY PRO. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż minimalna wartość siły wyrywania pęczków sztucznej trawy ma 

być zgodna z zapisami dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 2 

Wymagane przez Zamawiającego tak konkretnych wartości sztucznej trawy jak gęstość 

pęczków – 10 866 szt/m2, gęstość włókien 130 380 szt/m2 czy Dtex 13 200 wskazuje, że 

Zamawiający opisuje produkt jednego konkretnego producenta. Taki opis części przedmiotu 

zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie 

zgodnie z wymaganiami FIFA.  

Dlatego prosimy o dopuszczenie sztucznych trawa z poniższymi parametrami: 

- gęstość pęczków – min. 10 000 szt/m2 

- gęstość włókien min 120 000 szt/m2 

- Dtex min 13 000 

Pozostawienie zapisów bez zmian ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający, jak 

wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać  

składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. 

 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie trawy sztucznej o następujących 

parametrach: 

- gęstość pęczków – min. 10 000 szt./m2, 

- gęstość włókien – min. 130 000 szt./m2 

- Dtex – min. 13 000 

- pozostałe parametry zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zasypki granulatu gumowego SBR o frakcji                      

0,5-2,5 mm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy zastosować granulat gumowy SBR o frakcji podanej                       

w dokumentacji projektowej. Dopuszczone jest stosowanie granulatu gumowego SBR o innej 

frakcji jeżeli jest zgodny z wytycznymi producenta trawy sztucznej. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o wyjaśnienie czy dokumenty dotyczące nawierzchni trawy syntetycznej będą 

wymagane przed wybudowaniem czy dopiero przy odbiorze końcowym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokumenty dotyczące nawierzchni trawy syntetycznej będą 

wymagane przy odbiorze końcowym. 

 

Pytanie nr 5 

Przedstawiony przez Zamawiającego opis nawierzchni z trawy syntetycznej w Opisie 

Technicznym i STWiORB  nie pozwala na zastosowanie żadnej innej nawierzchni z trawy 

syntetycznej niż ta która została opisana za pomocą powyższych parametrów. Taki opis części 

przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują 

nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA. Opisane parametry trawy całkowicie ograniczają 

możliwość zaoferowania produktów, które jakościowo nie odbiegają od określnych a nawet je 

przewyższają. W wyniku czego, biorąc pod uwagę wszystkie wymagane parametry, nie są 

możliwe do zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu.  

Co prawda Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni 

dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni 

wykonawcy mieli możliwość wyboru spośród kilku produktów niezbędnych do realizacji tego 

zamówienia.  

Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia 

jakości wykonania obiektu. Parametry techniczne traw to charakterystyka indywidualnych 

produktów poszczególnych firm a wymagany certyfikat FIFA 2 Star oraz Raport z badań 

zgodności parametrów z wymaganiami FIFA, powinien stanowić dla Zamawiającego 

dostateczne potwierdzenie spełnienia wymagań na światowym poziomie. 

Zgodnie z zasadami wydawania certyfikatów przez FIFA laboratoria badawcze nie wnikają, 

jakie materiały zastosowano do budowy nawierzchni boiska piłkarskiego, a koncentrują się 

wyłącznie na właściwościach technicznych, jakościowych i użytkowych badanych obiektów 

sportowych – zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej FIFA. 

Regulacje prawne wyrażone w art. 29 PZP nakładają wyraźny obowiązek na Zamawiającego 

by przedmiotu zamówienia nie opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą 

konkurencję. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym 

idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 PZP. Przywołany 



 

 

artykuł brzmi: "zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości"  należy go 

pojmować jako pewnego rodzaju klauzulę generalną, z której wynika konieczność 

przestrzegania zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ochrona sczególnie 

tych dwóch zasad leży w interesie nie tylko samych ubiegających się o zamówienia 

wykonawców, lecz również w interesie publicznym, a ich realizacja niewątpliwie stanowi też 

swoistą gwarancję przejrzystości i kontroli wydatków publicznych.  . Mając na uwadze tak treść 

art. 7 ust 1 PZP jak i pozostałych przepisów tej ustawy odnoszących się do zagadnienia zasady 

uczciwej konkurencji można stwierdzić, że działania Zamawiającego podejmowane w toku 

przygotowania postępowania oraz jego przeprowadzenia powinny być ukierunkowane 

zasadniczo w następujących obszarach: nie ograniczania i  nie utrudniania konkurencji, a także 

zapewnienia konkurencji. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 PZP, zgodnie z którym 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu 

zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania 

uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w SIWZ, niekoniecznie zaś 

realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Zamawiający powinien unikać wszelkich 

sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego 

wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy 

przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym 

produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry 

dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden 

konkretny produkt. Celem takiej regulacji jest zwiększenie efektywności wydatkowania 

środków publicznych oraz zapobieżenie dwóm niekorzystnym zjawiskom: zmowie 

Zamawiającego z producentem i preferowaniu dystrybutorów konkretnego producenta.   

W przypadku nieuwzględnienia powyższej informacji Zamawiający ograniczy 

konkurencyjność postępowania stawiając w uprzywilejowanej pozycji firmę, która posiada 

nawierzchnię charakteryzującą się wskazanym w proteście parametrach.  

Aktualne zapisy SIWZ uniemożliwiają także złożenie oferty przez nasza firmę, która wykonała 

setki boisk w tym kilkanaście, które uzyskały certyfikat FIFA i który może zaoferować 

„sztuczna trawę” gwarantującą uzyskanie certyfikatu na danym obiekcie jeśli zmawiający 

ustanowiłby taki wymóg w zapisach SIWZ.  Przedstawione stanowisko jest zgodne z 

orzecznictwem zespołu arbitrów, iż nawierzchni sportowej nie wolno opisywać za pomocą 

parametrów technicznych, które spełnia tylko jedna nawierzchnia. Jest to istotne ograniczenie 

konkurencyjności postępowania (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 15.12.2006r, sygn. akt 

UZP/ZO/0-2926/06). Zgodnie z utrwalona linią orzecznictwa Zamawiający przy opisie 

przedmiotu zamówienia powinien unikać wszelkich parametrów, które wskazywałyby na 

konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę. Należy jednak podkreślić, że naruszeniem 

przepisów PZP jest także opisywanie przedmiotu zamówienia, w sposób nadmiernie 

rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie 

ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Zamawiający 

stawia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego 

potrzebami, to takie działania Zamawiającego stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

W ocenie naszej firmy, posiadającej  rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym 

wykonywania inwestycji porównywalnych z inwestycją będącą przedmiotem niniejszego 

postępowania, wprowadzenie przez Zamawiającego opisanych wymagań nie jest  uzasadnione. 

Trudno sobie wyobrazić, aby „sztuczna trawa” spełniająca wymogi FIFA była niewystarczająca 

dla celów jakie chce osiągnąć Zamawiający poprzez realizację przedmiotowego zamówienia.   

Nadmienić chcemy, że proponowana przez nas trawa syntetyczna jest produktem znanego i 

cenionego na całym świecie europejskiego producenta, który posiada jako jedna z nielicznych 



 

 

firm status FIFA Preferer Producer (FPP) świadczący o wysokiej i preferowanej przez FIFA 

jakości produktów przeznaczonych na boiska piłkarskie.  

Wnosimy zatem o modyfikację opisu nawierzchni z trawy syntetycznej, która pozwoli na 

wystartowanie innym firmom z różnymi produktami spełniającymi wymagania FIFA  i 

dopuszczenie nawierzchni spełniających poniższe  wymagania: 

Trawa syntetyczna posiadająca parametry: 

- skład włókna 100% polietylen, wzmocniony rdzeniami 

- wys. włókna:  55 mm 

- grubość włókna: 360 mikronów  

- ciężar włókna:  Dtex 15 600 

- ilość pęczków na m2:  9449 

- ilość włókien na m2: 113 386 

- siła wyrywania pęczka trawy: 64 N 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trawy syntetycznej o w/w 

parametrach technicznych i dopuszczenie w ten sposób traw syntetycznych posiadających 

specjalistyczne badania laboratoryjne, potwierdzające parametry użytkowe, zgodne z 

wymaganiami standardu FIFA 2 Star.  

Powyższe rozwiązania pozwolą Zamawiającemu na przeprowadzenie postępowania 

umożliwiającego uczciwą konkurencję, a co za tym idzie złożenia większej ilości ofert i 

uzyskanie w ten sposób najlepszej ceny nie obniżając tym samym wymogów jakościowych 

dla tego typu obiektów. 

 Mając na uwadze przedstawioną argumentację stwierdzamy, iż wniesienie informacji o 

naruszeniu ustawy  jest uzasadnione oraz konieczne i składający informację o naruszeniu 

przepisów  wnosi o jego uwzględnienie w całości. Zwracamy także uwagę, iż udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w sposób naruszający zasady 

uczciwej konkurencji, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.  Udzielenie 

zamówienia publicznego z naruszeniem innych przepisów PZP również stanowi takie 

naruszenie (art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).  W związku z powyższym wnosimy o zmianę 

zapisów w zakresie wymagań dla trawy syntetycznej przeznaczonej do wykonania boiska jak 

powyżej. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 6 

Projekt podaje wymagane parametry trawy sztucznej: 

Minimalne parametry trawy syntetycznej: 

- typ włókna: monofil 

- skład chemiczny włókna: 100% Polietylen, wzmocniony rdzeniem 

- ciężar włókna: min. 13 200 Dtex 

- wysokość włókna: min. 55 mm 

- gęstość pęczków: min. 10 866/m2 

- gęstość włókien: min. 130 380 włókien/m2 

- grubość włókna: min. 360 mikronów 

- siła wyrywania pęczka trawy: min. 56 N 

Stwierdzamy, że podane parametry są określone w sposób uniemożliwiający zaoferowanie 

jakiegokolwiek innego produktu niż jeden konkretny, na podstawie którego określono ww. 

wymagania. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, 

które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Wiele nowoczesnych wyczynowych 



 

 

traw posiada już 2 rodzaje włókien o różnych właściwościach aby zapewnić najwyższe 

parametry użytkowe. 

Dlatego określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla 

wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego 

ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia. 

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą 

Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i 

finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość 

oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia 

potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie 

publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków 

publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyczynowej piłkarskiej trawy 

syntetycznej posiadającej następujące parametry: 

- typ włókna: 2 włókna monofil – (wg projektu: monofil) – spełnia 

- rodzaj włókna: 100% polietylen T-bone+soczewka z rdzeniem (wg projektu: 100% 

polietylen wzmocniony rdzeniem) – spełnia 

- wysokość włókna: 60 mm (wg projektu: min. 55 mm) - spełnia 

- ciężar włókna: 9.900 + 6.000 = 15.900 Dtex (wg projektu: min. 13.200 Dtex) – łącznie 

spełnia 

- ilość włókien: 132.286/m2 (wg projektu: 130.380/m2) - spełnia 

- grubość włókna: 420 + 275 = 695 mikronów (wg projektu: 360 mikronów) - spełnia 

- waga całkowita: 3.161 g/m2 (wg projektu: 2.400 g/m2) 

- siła wyrwania pęczka trawy – 77 N (wg projektu: min. 56 N) - spełnia 

oraz posiadającej wszystkie dokumenty wymagane w projekcie a dodatkowo posiadająca 

aktualny Certyfikat FIFA QUALITY. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że proponowana trawa syntetyczna posiada znacznie lepsze 

parametry oparte o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami siwz szczegółowy zakres robót precyzuje 

projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi 

wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do siwz została załączona kompletna dokumentacja projektowa. 

 



 

 

Pytanie nr 9 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dysponuje wszelkimi wymaganiami prawem decyzjami 

administracyjnymi. 

 

Pytanie nr 10 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych 

obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje 

konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin 

wykonania robót ulegnie wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że powyższe warunki zostały opisane w siwz – wzór umowy. 

 

Pytanie nr 11 

Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę 

pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że powyższe warunki zostały opisane w siwz – wzór umowy. 

 

Pytanie nr 12 

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany 

umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 

-realizacji dodatkowych robót budowlanych, 

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła 

wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie 

da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej 

staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu 

należytego spełnienia 

świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.), 

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ 

na termin wykonania zamówienia, 

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania 

robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do umowy. 

 


