
 

 

ZP.271.1.4.2022                                                                          Sucha Beskidzka 18.05.2022 r. 
 
 

W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S W Z 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy 
Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadania pn. Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej nawierzchnię boiska                  
– Kompleks Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”, prowadzonym w trybie podstawowym 
bez negocjacji, w dniu 13.05.2022 r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej. 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków na poziomie min. 8500/m2                      
i ilością włókien min. 120.000/m2. Informujemy, że trawy z określoną przez Zamawiającego 
gęstością włókien i pęczków są nietypowe i rzadko spotykane. Trawy monofilowe 
przeznaczone na boiska produkowane są standardowo przez producentów z ilością pęczków 
na poziomie 8000-9000/m2 z ilości nitek 6 lub 7, co daje nam ilość włókien na poziomie 
100.000-125.000/m2. Najczęściej jednak stosuje się trawy z ilością pęczków 8500/m2 i ilością 
włókien 120.000/m2.  
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków                          
min. 8500/m2 i ilością włókien min. 120.000/m2.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licensed 
Producer.  Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą 
uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane                 
przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu 
licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu  posiadania certyfikatu FIFA 
Preffered Producer lub FIFA Licensed Producer dla producenta trawy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ. W związku z tym pkt. 8.5.d SWZ otrzymuje 
brzmienie: „aktualny certyfikat FPP (FIFA Preferred Producer) lub FLP (FIFA Licensed 
Producer) dla producenta trawy”. 
 
Pytanie 3: 
Zamawiający w dokumentacji do przetargu wymaga raport z badań dotyczący oferowanego 
systemu nawierzchni potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający 
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 
(dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality oraz badanie na zgodność                           
z normą EN 15330-1:2013 na potwierdzenie parametrów  oferowanego systemu nawierzchni.  



   

 

 

Chcemy zauważyć, że oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wymagania FIFA są zbieżne 
lub wyższe od wymagań normy EN 15330-1:2013. Więc skoro oferowana nawierzchnia jest 
zgodna z wymaganiami FIFA tym samym jest zgodna z wymaganiami normy i deklaracją 
Producenta w zakresie zgodności z normą.  
W związku z tym prosimy o dopuszczenie do przetargu dokumentu równoważnego                                     
do dokumentu badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013, tj. deklaracji zgodności                            
z normą i pozostawienie wymagania przedstawienia raportu z badań dotyczący oferowanego 
systemu nawierzchni potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający 
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 
(dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.  
 
 
 
 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ                           
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 

                                                                   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                Stanisław Lichosyt 


