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Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
KOMUNIKAT NR 2
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania zadania pn. „Remont
dachów sal gimnastycznych przy SP nr 3 oraz remont boiska wielofunkcyjnego
i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu”.
Część II: Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w
Sierpcu.
Informuję, że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści montaż na boisku trawy syntetycznej o parametrach
przedstawionych poniżej:
 włókno monofilowe 100%, proste
 wysokość włókna min 20mm
 grubość włókna min 120 mikronów
 ciężar włókna dtex min 8800
 ilość włókien min 300.000/m2
 kolor zielony
 wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z deklaracją producenta trawy syntetycznej
oraz parametry trawy potwierdzone kartą techniczną producenta
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza włókno monofilowe 100% teksturowane lub włókno monofilowe
100%, proste, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
Pytanie 2:
Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach zrównoważonych a nawet lepszych o niżej
wymienionych parametrach:
 Skład włókna 100% polietylen (PE)
 Rodzaj włókna monofilowe (100%), proste
 Wysokość włókna min 20mm
 Grubość włókna min 210 mikronów
 Ciężar włókna (Dtex) min 11.000
 Ilość włókien na m2 min 340.000
Nawierzchnia posiada następujące parametry:
• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta
• Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

•
•
•
•

Raport z badań niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni
Certyfikat ITF
Badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy
EN 13501-1
wykonane
przez
akredytowane
laboratorium
potwierdzające
trudnozapalność produktu
Próbka 20x30 cm oferowanej trawy

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza włókno monofilowe 100% teksturowane lub włókno monofilowe
100% proste, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
Pytanie 3:
Zamawiający opisując wymagania odnośnie nawierzchni z trawy syntetycznej wskazał, że
system powinien być zgodny z badaniem specjalistycznego laboratorium, oraz, że rodzaj
włókna (teksturowane) musi być potwierdzony przez niezależne i akredytowane przez ITF
laboratorium. Jednocześnie nie wskazano wymaganych dokumentów odnośnie oferowanej
nawierzchni.
Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie
składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały
spełniają wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w
celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty:
1. Badanie potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów
technicznych sztucznej trawy montowanej na podkładzie e-layer:
a) wyniki badania na zgodność z wymogami ITF lub
b) aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub
c) badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane i niezależne
laboratorium np. LABOSPORT
2. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu e-layer,
potwierdzone przez jej producenta.
3. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i podkładu
e-layer
4. Autoryzacja
producenta
trawy
syntetycznej,
wystawiona
dla
wykonawcy
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tę nawierzchnię.
5. Próbka oferowanej trawy syntetycznej: próbka o wym. min. 20 cm x 25 cm
Odpowiedź 3:
Wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ i pozostają bez zmian.
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