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        WÓJT  GMINY  ŁUBNIANY 
 
 
                                                                                  Łubniany, dnia 06.07.2012r. 

 
ZP.271.9.A.2012 
   
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl  
 

 
O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
             Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03-07-2012r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113             

z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie 1. Zamawiający w dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami określił rodzaj 

wypełnienia trawy syntetycznej. Zamawiający podaje informację, że ma to być granulat EPDM. 

Na rynku jest wiele zanieczyszczonych chemicznie granulatów EPDM, a także podróbek EPDM. 

Proszę o doprecyzowanie rodzaju granulatu i określenie jego parametrów, ponieważ są duże 

różnice w cenie tych materiałów. 

Pytanie 2. SIWZ określa nawierzchnię boiska poliuretanowego jako typ EPDM, czyli tzw. 7+7, 

natomiast w przekroju boiska rys. 0.3 w załączniku 3A1 mowa jest o systemie 10+3. Jaka 

nawierzchnię poliuretanową należy wykonać?.      

Pytanie 3. Proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych 

zamieszczonych w przedmiarze tj. „ trawa syntetyczna – koloru zielonego wys. włókna 55 mm          

"Budow ę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - 

Moje Boisko - Orlik 2012" 
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i gęstość włókna min 13 800 p-ków/m2 …” oraz  wymogu w projekcie budowlanym  

wypełnienia trawy granulatem EPDM.  

Ponadto wnoszę  o anulowanie zapisu zamieszczonego w dokumentacji projektowej odnośnie 

nawierzchni z trawy syntetycznej tj. „zastosowane materiały muszą spełniać wymogi Ustawy o 

Wyrobach Budowlanych Dz. U 0492881 a w szcz. Art. 4 i 5” oraz zapisu dotyczącego 

nawierzchni poliuretanowej tj. „świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE 

lub B.” 

Zapisy takie są niezgodne z założeniami programu Moje Boisko – Orlik 2012 i wytycznymi 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, zamieszczonymi na stronie www.orlik2012.pl. Według 

komunikatu zamieszczonego na tej stronie: 

„Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiekolwiek 

zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści: a) rozdziału 2, punkt 

2.1 i 2.2, b) rozdziału 6, punkt 1 i 2, mogą spowodować odstąpienie od dofinansowania 

inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków 

samorządowych (urzędów marszałkowskich).” 

Zamawiający nie może więc dowolnie określać przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni 

syntetycznych, wiążą go bowiem zapisy specyfikacji wzorcowej programu MOJE BOISKO-

ORLIK 2012. Zamawiający nie może w projekcie technicznym, który jest integralną częścią 

dokumentacji przetargowej, wymagać dodatkowych dokumentów nawierzchniowych od tych, 

które zawiera wzorcowa SIWZ  

W związku z powyższym proszę o anulowanie wyżej wymienionych zapisów nawierzchni 

syntetycznych i potwierdzenie, że wiążące dla Wykonawców w tym zakresie będą zapisy SIWZ,  

a nie projektu technicznego i przedmiaru. 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  
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Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1. Nawierzchnię z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego wypełnić piaskiem kwarcowym 

z granulatem z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym w ilościach i proporcjach zalecanych 

przez producenta trawy, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport              

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd. Granulat powinien posiadać Atest PZH lub dokument 

równoważny dopuszczający materiał z uwzględnieniem badań toksykologicznych na zawartość 

metali ciężkich, nie może być materiałem pylącym, musi być odporny na działanie 

promieniowania UV, nie może mieć uciążliwego zapachu.  

Odp. 2.   Projekt przewiduje wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej jako typ EPDM 

7+7. 

Odp. 3.  Zapis w przedmiarze robót dotyczący parametrów nawierzchni syntetycznej powinien 

zawierać zapis: „trawa syntetyczna - koloru zielonego - wys. włókna min. 60 mm, - typ włókna: 

monofil, -ciężar włókna min.11000 Dtex” 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 16 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 92 poz. 881, a w szczególności 

Art. 4 i 5 - wyroby budowlane użyte do budowy muszą spełniać wymogi tej ustawy. 

 

Załącznik: 

- rys. 0.3 przekrój konstrukcyjny przez boisko wielofunkcyjne. 

 

Otrzymuj ą: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

                                          Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                           Krystian Baldy       
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