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GKI 341/29/2010        

        Modyfikacja nr 3 

     Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

na realizację zadania „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie 

Sanok”. 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

realizację zadania „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok” o 

następującej treści : 

Zamawiający w dokumentacji w dokumentacji przetargowej bardzo 

rygorystycznie opisuje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej, które w 

znaczący sposób ograniczają konkurencję, jednocześnie podając rozbieŜności 

odnośnie gęstości trawy. W jednym punkcie podaje: ilość  monofilamentów min. 

144 000/m2, a następnie gęstość trawy min. 109.000 włókien /m2 

 

W związku z powyŜszym zadajmy pytanie, czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania trawę syntetyczną o niŜej podanych parametrach: 

� Typ włókna: monofilament 

� Grubość włókna: min. 300 mikronów 

� Skład chemiczny włókna; 100% polietylen odporny na promieniowanie 

UV 

� Ilość pęczków: min. 8925 000/m2 

� Ilość monofilamentów: min. 142 800/m2 

� Przekrój włókna: 100% włókien wzmacnianych rdzeniem 

� CięŜar włókna: min. 17.000 Dtex, 

� Wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy oraz granulat SBR 

w kolorze czarnym 

Gmina Sanok wyjaśnia: 

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” powinna spełniać następujące 

minimalne wymagania: 

1. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy 

zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)  

1. Typ włókna: monofilament 

2. Grubość włókna: min. 300 mikronów 

3. Skład chemiczny włókna; 100% polietylen odporny na promieniowanie UV 

4. Ilość pęczków: min. 8900 /m2 

5. Przekrój włókna: 100% włókien wzmacnianych rdzeniem 

6. CięŜar włókna: min. 13.000 Dtex, 

7. Gęstość trawy: min. 130.000 włókien /m2 



8. Wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy oraz granulat SBR w 

kolorze czarnym 

9. Gwarancja- 60 miesięcy 

 

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które naleŜy 

dołączyć do oferty: 

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport 

lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność 

jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na 

www.FIFA.com).  Raport powinien potwierdzać spełnienie parametrów dla 

uzyskania certyfikatu FIFA 2 stars dla systemu nawierzchni (umoŜliwiających 

uzyskanie przez obiekt certyfikatu FIFA !!!) 

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 

4. Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię. 

6. Zamawiający wymaga dodatkowo gwarancji na granulat potwierdzonej przez 

dostawcę sztucznej trawy. 

 

 

 

 


