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WYJAŚNIENIE 2 

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych wraz z pozostałą 
infrastrukturą w Gminie Sława”, znak sprawy: TIA.271.32.2022 
 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca 
udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy: 

 
Pytanie 1  
   W przedmiotowym zamówieniu przedstawione są wymogi nawierzchni, która  
w znaczny sposób ogranicza konkurencje i skutecznie blokuje możliwość uczestniczenia 
w tym zamówieniu dla liczących się na rynku producentów systemów traw syntetycznych 
z Europy Zachodniej. Dlatego też, będąc na liście preferowanych dostawców 
Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA i jednym z najczęściej wybieranych 
dostawców nawierzchni syntetycznych w Europie i na świecie, zwracam się z wnioskiem 
o rozpatrzenie parametrów oferowanego przez nas produktu równoważnego, a następnie 
o jego dopuszczenie.  
  Zgodnie z postanowieniem art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie  
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców. Tym samym, nieodpowiednim jest podanie 
wymaganych parametrów produktu, które to wprost ograniczają wykonawcom 
możliwość przystąpienia do postępowania przetargowego. Kolejno, zgodnie  
z brzmieniem art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 
zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót 
budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które 
zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. W celu zapewnienia najlepszej jakości 
należałoby rozpatrzeć parametry produktów także innych producentów. Przystąpienie do 
postępowania przetargowego podmiotów oferujących równoważne parametry zwiększy 
możliwości wyboru spośród konkurencyjnych ofert oraz korzystnie wpłynie na 
dokonanie wyboru oferty cechującej się najwyższą jakością produktu. Dlatego też, 
słuszne jest zagwarantowanie dostępu do postępowania przetargowego producentom 
oferującym produkt o niewielkich różnicach w parametrach. 
 
Zgodnie z powyższym, wnioskuję o rozpatrzenie i dopuszczenie poniższych 
parametrów oferowanego przez nas produktu:  
1. skład włókna: polietylen (PE) 100%;  
 
2. rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%);  

3. wysokość włókna: 18 mm;  

4. grubość włókna: 160 μm,  

5. ciężar włókna – Dtex: min. 7000,  

6. waga pojedynczego włókna: 1800 g/m2  



7. ilość pęczków: 56.700 /m2  

8. ilość włókien: 907.200 /m2  

9. waga całkowita trawy: 3.052 g/m2  
 
Dokumenty wymagane dla nawierzchni, które należy dostarczyć zamawiającemu wraz z 
ofertą to:  
 
1. deklaracja potwierdzająca zgodność parametrów z normą EN 15330-1:2013;  

2. kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej 
próbkę o wymiarach 20 x 30 cm potwierdzoną przez producenta;  

3. atest PZH oferowanej nawierzchni;  

4. autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję.  
 
Podsumowując prosimy o informację:  
1. Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne system nawierzchni z 
trawy syntetycznej o cechach funkcjonalnych określonych powyżej?  
 
 
Odpowiedź  
Zamawiająca informuje, że zgodnie z Informacją do przetargu dodaną 11.05.2022 r. 
wyraża zgodę na zmianę parametru – ciężar włókna Dtex na min. 9.000.  

Pozostałe parametry wymienione w dokumentacji pozostają bez zmian.  

 

  

          


