Szamotuły, 08.08.2016 r.
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i modernizacja boiska”
Odpowiedzi na zapytania
Zgodnie
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z

art.

38
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na

zadanie

pytanie.

Zapytanie:

Zamawiający wskazał, że: „Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem
Lisport. Procedura oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Truf na min.
200.000 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 200 000 cykli).”
Zwracamy uwagą na następujące fakty i okoliczności :
1) Zamawiający w żadnym z wyżej cytowanych punktów nie odniósł się do rezultatów badań, a tylko do
samej czynności badania. Nie wiadomo w zasadzie co owe badanie ma wskazywać. Cóż Zamawiającemu po
badaniu na 200.000 cykli jeśli w rezultacie po np. 50.000 cykli włókno będzie będzie okazywać istotne znamiona
zużycia lub/i będzie niemożliwe jego postawienie po wyszczotkowaniu,
2) Zgodnie z nowym FIFA Handbook of Test Methods for Football Truf, edycja 2015 został wprowadzony
nowy test 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 200.000 cykli.
Wobec przedstawionych ww faktów wnosimy o dopuszczenie traw, które:
a)
Przeszły test lisport dla 100,000 cykli (odpowiada to 15 latom użytkowania trawy) przy czym procedura
testu oparta jest na metodzie opisanej wFIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009 i PN-EN
15336 Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli
b) Po wykonaniu 100,000 cykli włókna nie wykazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne ich
podniesienie poprzez wyszczotkowanie
II.
Zamawiający opisując przedmiot Zamówienia bardzo szczegółowo określił wymagane parametry trawy
syntetycznej, które wskazują na określone produkty, do których dostęp na rynku jest ograniczony. W ten
sposób w sposób oczywisty i wbrew ustawie Prawo Zamówień Publicznych ograniczono konkurencyjność
przedmiotowego postępowania. Na rynku są inne produkty spełniające najwyższe wymagania jakościowe, ale
nie można ich zaoferować w tym postępowaniu ponieważ ich parametry nieznacznie różnią się od opisywanych
co – de facto – nie ma wpływu na parametry techniczne i użytkowe. W związku z powyższym wnosimy
o dopuszczenie trawy o n/p parmertach :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wysokość włókna od 60 mm do 62 mm
Typ włókna: monofil
Rodzaj włókna: 100% polietylen
Dtex: min. 13 000 dtex
Grubość każdego włókna: min. 360 mikronów
Ilość pęczków min 9600/m2
Ilość włokiien : min. 115 000/m2

8.
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed starzeniem min 200 N/100mm
9.
Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy przed starzeniem min 70 N
10. Przepuszczalność dla kompletnego systemu min. 1400 mm/h
11. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR
12. Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura
testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336
Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszą potwierdzać, iż po
przeprowadzeniu testu dla min. 100.000 cykli włókna sztucznej trawy nie wykazują istotnych zmian zużycia, a
po wyszczotkowaniu możliwe jest ich ponowne podniesienie.
Wraz z poniższymi dokumentami :
1.
Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport lub
Sports Labs, Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający zgodność
jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Truf, (edycja 2009 i późniejsze) oraz potwierdzający
wszystkie minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com)
2.
Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 15330-1:1-2014)
dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie) potwierdzający pozostałe parametry, które
nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej
3.
Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
4.
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowanej
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5.
Dokument wystawiony przez FIFA, potwierdzający, że Producent trawy syntetycznej jest Firmą
rekomendowana przez FIFA, (FIFA Preferred Producer)
6.
Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star/Quality Pro dla trawy syntetycznej + wypełnienie
7. Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla min. 100.000 cykli
przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium. Włókno oferowanej trawy musi
zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej
w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od
5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszą potwierdzać, iż po przeprowadzeniu testu dla min. 100.000 cykli
włókna sztucznej trawy nie wykazują istotnych zmian zużycia, a po wyszczotkowaniu możliwe jest ich ponowne
podniesienie.
8.
Dostarczenie próbki oferowanej trawy syntetycznej (format A4) z metryką producenta oraz
granulatu.

Odpowiedź:
Zamawiający biorąc pod uwagę, że nawierzchnia boiska objętego przetargiem będzie bardzo intensywnie
użytkowana, wymaga, aby do oferty dołączyć raport z badań testu Lisport na min 100.000 cykli dla oferowanej
nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium
zgodnie z normą EN 15306 w oparciu o procedury testu opartej na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test
Methods for Football Turf , edycja 2012. Wyniki testów przedstawione przez laboratoria producentów nie będą
brane pod uwagę.
Parametry trawy syntetycznej oraz pozostałe dokumenty wymagane do oferty pozostają bez zmian.

2.

Zapytanie:

Zamawiający opisując wymagania odnośnie wykazania wiedzy i doświadczenia wskazał, że wykonawca ma
wykazać wykonanie co najmniej dwóch boisk o wartości min. 2 000 000 zł brutto każda wraz z uzyskaniem

powykonawczo certyfikatu FIFA 2 STAR/ FIFA Quality PRO o powierzchni min. 8500 m2każde.Prosimy o
zmniejszenie minimalnej wymaganej powierzchni wykonanych boisk do min. 8 000 m2.
Jako firma posiadająca duże doświadczenie w budowie pełnowymiarowych boisk z nawierzchnią ze sztucznej
trawy (na chwilę obecną wykonaliśmy 4 pełnowymiarowe płyty posiadające aktualny certyfikat FIFA Quality Pro
co stanowi ¼ wszystkich certyfikowanych – z aktualnym certyfikatem - boisk w Polsce), nie możemy
wystartować w przedmiotowym postępowaniu, gdyż standardowe pole gry wynosi 7140 m 2 i nawet wraz ze
strefami bezpieczeństwa rzadko przekracza 8200 m 2 wykonanej powierzchni z trawy syntetycznej. Co więcej w
kontekście wykazania doświadczenia kompletnie nie ma znaczenia czy dany wykonawca wykonał boisko o
powierzchni 8 000 m2 czy 8 500 m2, gdyż z punktu widzenia techniki wykonania powyższe niczym się nie różnią ,
w rzeczywistości dla zamawiającego znaczenie może mieć jedynie fakt czy wykonane obiekty zostały
certyfikowane przez FIFA.
Odpowiedź:
Określony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny
spełnienia tego warunku jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia. Określona przez Zamawiającego liczba wykonanych robót budowlanych, ich zakres oraz ich
wartość pozostaje w uzasadnionej proporcji do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokładnie określił
warunek wiedzy i doświadczenia, tak aby uniknąć ryzyka udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie
będą w stanie wykonać robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć,
jednakże Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tylko i wyłącznie powierzchni boiska z 8500 m2 na 8000m2.
Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany terminu składania ofert.

