Świebodzice, 22.09.2020 r.

RS.271.9.2020

Zapytanie nr 1
z dnia 17.09.2020 r.
Dotyczy: „Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym – Osiedle
Piastowskie, Świebodzice”.
W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 17.09.2020 r. na podstawie przepisów art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytanie Wykonawcy:
Pytanie nr 1. Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka po
starzeniu wodą na poziomie min. 40 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO
wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014,
określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N. Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1777/17 i
1867/18 ) siła wyrywania pęczka powinna odnosić się do wymagań FIFA i norm, ponieważ określenie
wyższej wartości w przypadku sztucznej trawy uznanie jest przez sąd KIO za bezzasadne.
Pytanie nr 2. Prosimy o określenie parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu
na poziomie 75 N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego
parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO
wymaga siły 75N/100mm . Potwierdza to również wyrok KIO nr 1867/18 parametr „wytrzymałość
łączenia” do wartości min 75 N/100 mm.

Odpowiedź Zamawiającego na:
Pytanie nr 1. Zamawiający dopuszcza siły na wyrywanie pęczka po starzeniu wodą na
poziomie min. 40 N.
Pytanie nr 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru wytrzymałości łączenia
klejonego po starzeniu.
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