
 
 

 

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.  

 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa, prowadząca 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w 

trybie podstawowym bez negocjacji, na „Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 222 

im. Jana Brzechwy w Warszawie”,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, 

w związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanego pytania oraz udzieloną odpowiedź. 

Pytanie.  

W przetargu na Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w 
Warszawie, jednym z przedmiotów zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego 
w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy wraz z naprawą i wyrównaniem 
istniejącej podbudowy. Jako uznany, polski producent sztucznej trawy pragniemy zauważyć na 
rozbieżności względem parametrów sztucznej trawy zawartych w projekcie wykonawczym i STWiOR. 
Dodatkowo, w STWiOR jednym z parametrów sztucznej trawy jest waga włókna na poziomie min. 100 
800g/m2. Informujemy iż jest to fizycznie niemożliwe. Prosimy zatem Zamawiającego o potwierdzenie 
i wymaganie sztucznej trawy tkanej o poniższych parametrach: - typ – włókno monofilowe - kolor – 
minimum dwa odcienie zielonego - wysokość włókna – 45-50mm - dtex – min. 12.000 - ilość włókien – 
min. 108.000/m2 - waga włókna – min. 1400 g/m2 Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany trawy 
syntetycznej na etapie realizacji inwestycji zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wziął pod uwagę 
weryfikację nawierzchni już na etapie składania ofert. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą 
nawierzchni na gorsze rozwiązania. Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby do oferty, jako 
przedmiotowe środki dowodowe, dołączyć poniższe dokumenty potwierdzające parametry 
zaproponowanej nawierzchni: - autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z 
określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na tę nawierzchnię, - karta techniczna 
nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta, - aktualny atest PZH dla trawy i 
granulatu, - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry 
systemu nawierzchni (trawa i zasyp EPDM) oraz spełnienie wymogów FIFA Quality Programme For 
Football Turf na poziomie FIFA QUALITY z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni, 
wykonane przez certyfikowane przez FIFA laboratorium, - badanie na zgodność trawy i elementów 
murawy z normą PN-EN 15330-1, - raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do 
ponownego przetworzenia (recyklingu), - próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min 25 x 15 cm 
z metryką producenta,  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sporządzenie dokumentacji projektowej zlecił podmiotowi 

profesjonalnemu, posiadającemu zarówno odpowiednie doświadczenie jak i wykształcenie w zakresie 

sporządzania dokumentacji projektowych. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że 

podtrzymuje zapisy SWZ.  

            

/-/ Ewa Chłosta 
                             DYREKTOR 


