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Numer referencyjny postępowania: 
AKW.351.1.2021 

Czerwonak, dnia 08 kwietnia 2021 roku 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na zadanie pod nazwą: „REMONT NAWIERZCHNI BOISKA I BIE ŻNI 
LEKKOATLETYCZNEJ”. 
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” .  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 

Treść pytania nr 1: 

W dokumentacji do przetargu Zamawiający wymienia parametry trawy syntetycznej, 
natomiast nie podaje dokumentów, których będzie wymagał na potwierdzenie minimalnych 
parametrów. W celu zapobiegnięcia zaoferowania innego produktu niż oczekuje 
Zamawiający, prosimy o dopuszczenie do przetargu standardowych dokumentów, które 
potwierdzą spełnienie minimalnych wymagań trawy syntetycznej: 
- raport z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzający minimalne parametry 
nawierzchni (trawa+ dowolne wypełnienie z zastrzeżeniem, że podczas realizacji Inwestycji 
będzie użyty granulat wymagany przez Zamawiającego)  na zgodność z normą powszechnie 
obowiązującą dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014. 
- atest PZH na nawierzchnię  
- karta techniczna oferowanej nawierzchni  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na 
te inwestycję 
- próbka sztucznej trawy 
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Prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych dokumentów na potwierdzenie spełnienia 
minimalnych parametrów trawy syntetycznej i wymaganie ich na etapie realizacji przed 
podpisaniem umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ poprzez dodanie Rozdziału XIX o treści: 
„INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH”. 
 

Treść pytania nr 2: 

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR, zaznaczając, że podczas 
realizacji zadania będzie użyty pierwotny granulat. Pragniemy zauważyć, że na rynku 
dostępnych jest kilka typów granulatu m.in. SBR z recyklingu, EPDM z recyklingu, EPDM  
z produkcji pierwotnej, TPE, itp. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość 
producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem podstawowego granulatu czyli SBR. 
Producenci badają trawy z SBR, ponieważ jest to najgorszy granulat na rynku. Jeżeli trawa 
jest dopuszczona do użytku z gorszym granulatem, tym bardziej będzie spełniała wymagania 
z lepszym granulatem. 
Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że 
podczas realizacji zadania będzie użyty granulat gumowy EPDM. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ poprzez dodanie Rozdziału XIX o treści: 
„INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH”. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że podczas realizacji zadania będzie użyty granulat gumowy EPDM. 
 

Informacje uzupełniające 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający informuje, że zmienia treść 
SWZ, która została oznaczona jako „ZMIANA NR 2 ”, a wszystkie zmiany w treści SWZ 
zostały oznaczone kolorem niebieskim. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.  
 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00. 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 


