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Otrzymuj~
Wszyscy Wykonawcy

Dot." przetargu nieograniezonego
na zadanie: "Budowa boisk sportowyeh wraz z
infrastruktur~ teehniezn~ w ramaeh programu "Moje boisko ORLIK 2012", oraz przebudowa
pawilonu sportowego na eele obslugi boisk zlokalizowane w Pr6szkowie"

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo Zam6wien
Publieznyeh (t.j Dz.U. z 2012 r. Nr 113 poz. 759 ze zm) w odpowiedzi na zapytania
wykonawe6w wyjasniam:
Pytanie 1
Zgodnie z opisem teehniemym Zamawiaj~ey wymaga przedlozenia pr6bek nawierzehni
poliuretanowej wielkosei 25x15 em. Zapis ten jest niezgodny z zalozeniami programu "Moje
Boiska- Orlik 2012", kt6ry wyrainie m6wi, ze:
"Zamawiaj~ey z~da ponadto, zlozenia wraz z ofert~ dokument6w potwierdzaj~eyeh, ze
oferowane roboty budowlane odpowiadaj~ okreslonym przez niego wymaganiom. Do oferty
zalezy zal~ezyc:
1. Dokumenty dotycz~ce nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norm~ PN-EN 14877:2008,
lub aprobata teehniezna ITB, lub rekomendaeja teehniema ITB, lub
wyniki badan speejalistyeznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzaj~ee parametry oferowanej
nawierzehni 1ub dokument r6wnowazny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez
jej producenta.
c) Atest
PZH
lub dokument
rownowatny
dla oferowanej
nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawey na realizowan~ inwestyejy wraz z potwierdzeniem
gwaraneji udzielonej przez produeenta na ty nawierzehniy.
Prosimy 0 skreslenie tego zapisu
Odpowiedi 1
Zgodnie z Speeyfikaej~ Istotnyeh Warunk6w Zam6wienia zamawiaj~ey z~da jedynie pr6bki
o wymiaraeh 50 em x 50 em. dla nawierzehni z trawy syntetyeznej i taka pr6bky nalezy
dol~ezyc. W zwi~zku z powyzszym skreSla siy w opisie teehnieznym zapis dot. przedlozenia
pr6bki nawierzehni poliuretanowej.
Pytanie 2
W przypadku dokument6w, jakieh Zamawiaj~ey wymaga od wykonawe6w eelem
potwierdzenia, ze oferowana sztuezna trawa spelnia wymagania postawione w Dokumentaej i
Projektowej, w~tpliwosc budzi z~danie eertyfikat6w FIF A 1 Star lub FIF A 2 Star, tym
bardziej ze Zamawiaj~ey nie wymaga Certyfikat6w FIF A w SIWZ. W nazwie zadania
podano, ze przedmiotem zam6wienia jest wykonanie boiska 0 wymiaraeh 30x62 m (1860
m2). Boisko 0 takieh wymiaraeh nie podlega eertyfikaeji FIF A jako niepelnowymiarowe i

nieprzystosowane do rozgrywania mecz6w pilkarskich. W zwiqzku z tym wydaje siy
bezcelowe wymagac od wykonawc6w stosowania sztucznych traw, kt6re uzyskaly certyfikat
FIF A. Wymagania tego dokumentu w spos6b nieuzasadniony ogranicza uczciwq konkurencjy.
Zwlaszcza, ze istniejq nawierzchnie ze sztucznej trawy, kt6re w pelni odpowiadajq
wymaganiom Zamawiajqcego, mimo, ze nie zostaly jeszcze zastosowane na boiskach
certyfikowanych przez FIF A. Zatem zqdanie okazania tego dokumentu nie jest zasadne".
Prosimy 0 odstqpienie od tego zapisu.
Odpowiedz 2
W odpowiedzi na pytanie wyjasniamy, iz zapis SIWZ na stronie 12 brzmiqcy:
,,2. Dokumenty dotyczqce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Aktualny certyfikat FIF A 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczqcy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajqcy zgodnosc jej parametr6w z FIF A Quality Concept for
Football Turf (dostypny na www.FIFA.com) "
jest zgodny z zapisami typowej Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia udostypnionej
przez Ministerstwo Sportu. Zgodnie z wymaganiami programu ORLIK 2012 do zadan
inwestora tj. Gminy Pr6szk6w na1ezy wyb6r jednego z wymienionych dokument6w w
typowej SIWZ co uczyniono. Wszelkie zmiany niezgodne z typOWq Specyfikacjq Istotnych
Warunk6w Zam6wienia skutkujq odstqpieniem Ministerstwa Sportu od wsp6lfinansowania
inwestycji.
W zwiqzku z powyzszym odstqpienie od tego wymogu nie jest mozliwe i wykonawca
powinien dostarczyc wymagany certyfikat FIF A 2 Star.
Pytanie 3
Zamawiajqcy w dokumentacji Projektowej nie wskazuje rodzaju wypelnienia sztucznej trawy.
W projekcie Architektoniczno budowlanym boisk sportowych Orlik 2012 zamieszczonym na
stronie internetowej przez Ministerstwo Sportu jest zapis: "Rozwiqzanie nawierzchni
syntetycznej pozostawia siy do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujqcego
projekt do warunk6w miejscowych". lednoczesnie w "Typowej SIWZ Ministerialnej"
naklada siy na Wykonawcy wym6g, aby wypelnienie wskazane z dokumentacji projektowej
bylo potwierdzone raportem specjalistycznego laboratorium np. Labsport. SIWZ nie wskazuje
rodzaju granulatu a wiyc pozostawia to do wyboru Zamawiajqcemu. Zamawiajqcy, powinien
kierowac sie troskq 0 utytkownik6w i ochrony srodowiska. SBR to mieszanina kauczuk6w
styrenowo-butadienowych (syntetycznych) i naturalnych; ich zaletq jest bardzo niska cena,
wadq - odrazajqcy zapach przy slonecznej pogodzie, zawartosc frakcji pylowych, brak
kontroli nad zawartosciq pierwiastk6w chemicznych oraz niska odpornosc na starzenie.
Zgodnie z og6lni dostypnq wiedzq granulat SBR pochodzqcy z recyklingu opon samochod6w
ciyzarowych
i gum przemyslowych
byl wczesniej
wystawiany
na dlugotrwale
promieniowanie UV, powodujqc utraty jego spryzystosci i trwalosci. Zawartosc siarki w
gumie moze powodowac niekorzystne reakcje z wl6knem polietylenowym powodujqc jego
oslabienie i powolne niszczenie. Granulat SBR szybko zagyszcza siy co powoduje utraty
wodoprzepuszczalnosci nawierzchni trawiastej. Nie badana w SBR zawartosc metali ciyzkich
w niekt6rych odpadach moze miec negatywny wplyw na srodowisko i bezpieczenstwo dzieci.
SBR posiada niskq odpornosc na starzenie - granulat produkowany jest z opon majqcych
cZysto 10 lat i wiycej. Nalezy miec swiadomosc, iz granulat SBR z recyklingujest granulatem
szkodliwym i zapewniajqcym najnizszy komfort gry. Powoduje uciqzliwy, smierdzqcy
zapach. W okresie letnim nagrzewa siy do temperatury +60-65°C! Zawiera czarny pyl, kt6ry
przykleja siy do ciala i ubioru zawodnik6w. Opony z kt6rych powstal SBR byly produkowane
z mieszanek gumy z substancjami aromatycznymi w tym kancerogennymi. W sprzecznosci z

filozofi,! programu jest fakt budowania boiska SPORTOWEGO dla dzieci i mlodziezy z
granulatem kt6ry w tescie PZH opisano jako "wyrob przechowywac w miejscu
niedost~pnym dla dzieci" patrz zal,!czony atest. Wskazanie przez Zamawiaj,!cego granulatu
nie pozostaje w sprzecznosci z zalozeniami programu Orlik 2012 gdyz w zalozeniach
programu Orlik, granulat wypelnia trawy nie zostal okreslony. Bior'!c pod uwagy cal,!
powyzej przytoczon,! wiedzy, kt6ra znana jest juz Zamawiaj,!cemu oraz fakt, ze
wydatkowaniu srodk6w publicznych zawsze powinna przyswiecac zasada okreslana w Prawie
Zam6wien Publicznych, Prawie Budowlanym Art 5 ust. 1 ("obiekt budowlany nalezy
projektowac, budowac, uzytkowac i utrzymywac w spos6b wynikaj,!cy z bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunk6w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.") jak tez wydatkowania
srodk6w pieniyznych, celowosc, rzetelnosc oraz gospodarnosc, Zamawiaj,!cy ma prawo a
nawet obowi,!zek do okreslenia rodzaju granulatu innego niz SBR. Mamy do wyboru granulat
EPDM, Termoplastik i wypelnienie organiczne. S'! to granulaty przebadane chemicznie,
trwale i przyjazne dla zawodnik6w i otoczenia.
Jaki rodzaj granulatu nalezy zastosowac jako wypelnienie sztucznej trawy zakladaj,!c, ze
,,(wypelnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub
ISA+Sport lub Sports Labs LTD).
Odpowiedz 3
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu ORLIK 2012 oraz
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych okreSlenie przez
zamawiaj,!cego konkretnego wypelnienia trawy syntetycznej moglo by wplyn,!c na
ograniczenie konkurencji i w zwi,!zku z tym bylo by nie zgodne z art. 38 ust. 4 ustawy PZP.
W zwi,!zku z powyzszym zamawiaj,!cy nie okresla konkretnego rodzaju materialu z jakiego
nalezy wykonac wypelnienie nawierzchni z trawy syntetycznej, a jedynie zgodnie z zapisami
SIWZ strona 12 pkt. 2 okreSla jakie dokumenty dotycz,!ce nawierzchni z trawy syntetycznej
s'! wymagane celem potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnie spelniaj,! wymagania
Zamawiaj,!cego.

