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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 04.07.2017 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na modernizację boiska wielofunkcyjnego położonego w parku na os. 

Przyjaźni w Poznaniu. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania: 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o w/w nazwie prosimy o informację czy 

Zamawiający celem zwiększenia ilości oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu przetargowym  

dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej, wykonaną w technologii monofilowej, o wysokości  włókna 

22mm, renomowanego europejskiego producena, która jest produktem zdecydowanie lepszym oraz 

trwalszym od zaprojektowanego. Zastosowanie trawy fibrylowanej (jak w Projekcie) skutkuje tym, że wygląd 

włókna ulega nieodwracalnym zmianom w bardzo szybkim czasie, gdyż proces fibrylacji zapoczątkowany w 

momencie wczesywania piasku postępuje bardzo szybko i tym samym prowadzi do pogorszenia 

charakterystyki sportowej boiska wielofunkcyjnego, utraty sprężystości włókna oraz krótszego okresu 

eksploatacyjnego nawierzchni. Proponowana nawierzchnia monofilowa zdecydowanie przewyższa 

nawierzchnię zaprojektowaną w zakresie parametru Dtex (12000 do 9000), posiada bardzo grube włókno o 

grubości 300 mikronów oraz wysoką gęstość na poziomie 302 400 włókien na m2. Została również 

przetestowana na zgodność z normą EN 15330 z użyciem podkładu elastycznego co potwierdza najwyższą 

jakość nawierzchni. Zastosowanie propoowanego produktu zdecydowanie zwiększy walory użytkowe oraz 

wytrzymałościowe zaprojektowanego boiska.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy (ywmiagania minimlane): 

- trawa syntetyczna z włókna monofilowego z polietylenu odpornego na UV 

- wysokość trawy 20 - 22 mm 

- gęstość - min. 300 000 włókien/m2 

- ciężar włókna - min. 11 000 Dtex 

- grubość włókna - min 230 mikronów 

 



 

 

Pytanie nr 2: 

Specyfikacja techniczna podaje opis trawy syntetycznej: 

- trawa syntentyczna wielofunkcyjna z włóknami fibrylowanymi o wysokości włókna 20 mm 

z wypełnieniem piaskiem kwarcowym, ilość pęczków: min. 44 000/m2, ilość włókien: 

min. 88 000/m2, ciężar włókna: min. 9 000 dtex, polietylen fibrylowany, odporny na UV 

Informujemy, że trawy sztuczne produkowane są w 2 technologiach –fibrylowane i monofilowe (specjalne 

pojedyncze włókna). 

Włókna fibrylowane są stosowane od dawna natomiast włókna monofilowe są nowocześniejszym 

rozwiązaniem. 

Włókna monofilowe mają zdecydowanie lepsze parametry od włókien fibrylowanych. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o 

parametrach: 

- włókna monofilowe wysokości 20 mm z polietylenu odpornego na UV 

- gęstość - minimum 335 000 włókien/m2 

- ciężar włókna – 11 000 Dtex 

- grubość włókna – 230 mikronów 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy: 

- trawa syntetyczna z włókna monofilowego z polietylenu odpornego na UV 

- wysokość trawy 20 - 22 mm 

- gęstość - min. 300 000 włókien/m2 

- ciężar włókna - min. 11 000 Dtex 

- grubość włókna - min 230 mikronów 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową. Zgodnie z treścią Specyifkajci Itsontych Warunków 

Zamówienia Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty 



 

 

dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca 

 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 10.07.2017 r. godzina 11:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 10.07.2017 r. godzina 12:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich 

punktach). 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotował: Adam Szymanowski 
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