
Hajnówka, dnia 24.01.2019 r.

BI.271.1.2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa obiektów OSiR w
                Hajnówce IV”

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:

Pytanie

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie

Prosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego przedłożenia referencji za okres ostatnich 5 lat
w zakresie wykonania min 3 boisk piłkarskich o powierzchni min 1800 m2 każde. 
Odp. Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako produktu równoważnego sztucznej trawy o niżej  
wymienionych parametrach:
- Kolor: zielony
- Wykorzystanie: piłka nożna 
- rodzaj włókna: monofilowe  100% polietylen + fibrylowane 100% polipropylen
- wysokość włókna trawy: 55mm
- gęstość pęczków: 7950/m2
-Waga włókna – 1,899 g /m2
- Siła wyrywania pęczka trawy – 57 N
- gęstość włókien: monofilowych 127000/m2 i fibrylowanych 15900/m2
-Dtex:  dwa rodzaje włókien -  monofilowe 13200 oraz fibrylowane 6600
- Grubość włókna:  400mikronów dla monofilu i 60 mikronów dla fibrylu
Zastosowana nawierzchnia  posiada następujące dokumenty:
 =kompletny raport z badań  np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według 
najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf 
(edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni  potwierdzający zgodność nawierzchni z 
wymogami FIFA QUALITY PRO.
= Badania lub deklaracja  na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2015, 
= karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
= atest PZH dla oferowanej nawierzchni
= autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię
=badania reakcji na ogień dla oferowanej trawy wg normy EN 13501-1 z wynikiem powyżej Bfl-s1 
wykonane przez akredytowane laboratorium 
=Próbka 20x30cm oferowanej trawy
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA 2 star dla
obiektu z w/w nawierzchnią.
Pragniemy poinformować iż certyfikat FIFA wydawany jest dla całego obiektu , nie potwierdza on
żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest
związane  z  koniecznością  przynależności  do  organizacji  FIFA,  która  to  przynależność  nie  jest
obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów. 

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymagalności tego dokumentu.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymagalności tego dokumentu.

Pytanie

Wnosimy o usunięcie żądania przez Zamawiającego posiadania przez producenta certyfikatu FPP.   
FIFA nie kontroluje produkcji , nie podaje wytycznych co do procesu produkcyjnego i na nią nie 
wpływa. 
FIFA opracowała wytyczne co do parametrów sztucznej trawy, ale jest on ogólniee dostępny i nie 
ma konieczności przynależności do organizacji FIFY, żeby produkować trawę zgodnie z ich 
wytycznymi. 



Uzyskanie certyfikatu wiąże się z zapłaceniem składki i zapisaniem do grupy FIFA. W 
związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymagalności tego dokumentu dla producentów 
sztucznej nawierzchni trawiastej.
Odp. Zamawiający odstępuje od żądania tego dokumentu.

Wniosek 1
Zamawiający wskazał szczegółowe parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Taki opis części 
przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują 
nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA. Wskazanie tak wielu szczegółowych parametrów 
może wskazywać na konkretną nawierzchnię,  co ogranicza możliwość zaoferowania produktów, 
które jakościowo nie odbiegają od określonych w specyfikacji, a nawet je przewyższają i są z 
powodzeniem stosowane na całym świecie. 
W ten sposób Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania dla firm, które posiadają w swojej 
ofercie inne równie dobre, ale różniące się (minimalnie) poszczególnymi parametrami. 
 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu, który spełnia 
wysokie wymagania jakościowe – potwierdzone badaniami zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami FIFA i uzyskaniem certyfikatów FIFA Quality/Quality Pro (np. certyfikat FIFA
Quality Pro w Mielcu z 2017 r.)  -  i posiada następujące parametry równoważności:
 

1.       Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen
2.       Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
3.       Wysokość włókna: min 60 mm
4.       Ilość pęczków na m2 – min. 9500
5.       Ilość włókien na m2 – min. 114 000
6.       Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
7.       Grubość włókna – min. 390 µm
8.       Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 54 N
9.       Siła złączeń niepostarzonych – min. 124 N/100mm
10.    Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2900 g

 
Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR (w ilości zgodnej z 
badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).
 
Oferowana nawierzchnia posiada dokumenty potwierdzające jakość:
- autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca 
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta;
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta;
- Kartę techniczną granulatu wypełnienia oraz jego próbkę w ilości ok. 50 g;
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i granulatu;
- Raport z badań dotyczący nawierzchni, tj. trawy syntetycznej, przeprowadzonego przez 
specjalistyczne laboratorium (np.Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzający 
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostęny na www.FIFA.com);
- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
np.Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 
lub dokument równoważny;
- certyfikat FIFA 2 Star (FIFA QUALITY PRO) dla sztucznej trawy;
- dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy syntetycznej statusu FIFA  Licensed 
Producer (FLP)
 

http://www.FIFA.com/


Zgoda na powyższe zapewni zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z 
pewnością spełni oczekiwania zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie 
ograniczy konkurencyjności postępowania.

Odp: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienioną technologię nawierzchni ze sztucznej trawy.
 
Wniosek 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta trawy syntetycznej 
statusu FIFA Preffered Producer (FPP) i dopuszczenie producenta trawy, który posiada licencję 
FIFA na swoje produkty (Producent licencjonowany przez FIFA). Wymóg posiadania statutu FPP 
stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, gdyż grupa preferowanych producentów FIFA jest wąska i ograniczona : posiadanie 
statusu FPP jest związane wyłącznie z (płatną) przynależnością producenta do określonej grupy,  
nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanej nawierzchni, więc dokument 
potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FPP nie jest dokumentem, którego 
zamawiający może żądać na potwierdzenie, że oferowane roboty/materiały spełniają 
wymagania wskazane w specyfikacji. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez 
autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu 
licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję wykonawcy.

Wniosek 3
W związku z tym, że Zamawiający prowadzi już czwarte postępowanie na realizację przedmiotowej
inwestycji, wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania nr 1 na 15 listopada 2019 r.  Zakres robot 
jest na tyle szeroki, że utrzymanie terminu realizacji na 30 sierpnia 2019 r. staje się nierealny do 
zachowania.
Odp. Zamawiający zmienia termin realizacji zadania nr 1 na dzień 30.10.2019 r.

Wniosek 4
Wnosimy o o dopuszczenie fakturowania raz w miesiącu na podstawie harmonogramu-rzeczowo 
finansowego zaakceptowanego przez zamawiającego. Biorąc pod uwagę wartość całego 
Zamówienia oraz złożoność robót koniecznych do jego wykonania, wykonawcy trudno będzie w 
sposób harmonijny i bezpieczny wykonać zadanie na warunkach płatności wskazanych przez 
Zamawiających (1 faktura przejściowa po wykonaniu 50%). Poza tym podtrzymanie przez 
Zamawiającego obecnych warunków płatności może skutkować znacznym zwiększeniem ceny za 
wykonanie zadania lub nawet brakiem chętnych do wykonania Zamówienia.
Odp. Dopuszcza się fakturowanie raz w miesiącu na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego – dot. zad. nr 1.

Wniosek 5
Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną bieżni LA ma zostać 
wykonana zgodnie z rewizją do projektu tj. beton C20/25, folia PE, miał kamienny 2-3 cm, 
kruszywo 0-31,5mm gr.15cm, piasek gr. 15cm. Na rysunku projektowym A17 widnieje zupełnie 
inny przekrój podbudowy.
Odp: Podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w
rewizji do projektu. 

Wniosek 6
Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowa pod nawierzchnię z trawy naturalnej ma być wykonana 
zgodnie z rewizją do projektu, na rysunku projektowym A17 widnieją zupełnie inne warstwy.
Odp: Zamawiający potwierdza, że podbudowa pod nawierzchnię z trawy naturalnej ma być
wykonana zgodnie z rewizją do projektu.

Wniosek 7



Prosimy o informację czy pod boiskiem ze sztucznej nawierzchni trawiastej, pod kortami 
tenisowymi, pod nawierzchnia chodników ma zostać  wbudowana geowłóknina separująco – 
wzmacniająca 200g/m2. Widnieje ona w opisie oraz na rysunku projektowym nr 17A, jednak brak 
tej pozycji w przedmiarze.
Odp: W wycenie należy ująć wbudowanie geowłókniny separująco-wzmacniającej.

Wniosek 8
Zgodnie z rysunkiem 13A oraz 01.1PZT wokół kortów tenisowych widnieją piłkochwyty 
wysokości 3m w ilości ok. 80mb (30m+3m+6,49m+6,49m+6,49m+27,78m) + 32,65mb wewnątrz 
kortów. W przedmiarze widnieje jedynie pozycja wewnątrz kortów. Czy piłkochwyt 3m wokół 
kortów ok. 80mb jest również przedmiotem tego zadania, czy nie jest do wykonania w tej części 
realizacji inwestycji?
Odp: W wycenie należy ująć wykonanie 460m2 piłkochwytów.

Wniosek 9
Prosimy o potwierdzenie że wszystkie bramy i furtki mają zostać wykonane w kolorze żółtym RAL 
1028 – taka informacja widnieje w projekcie arch-bud.
Odp: Kolorystyka wszystkich bram oraz furtek ewakuacyjnych musi być wykonana w kolorze 
żółtym – RAL 1028.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

1.Czy projektowane rury drenarskie fi 80 to rura drenarska fi 92/80, natomiast rura fi 125 to rura drenarska
125/113 ? 
Odp: Tak

2.Czy projektowany drenaż i zbieracz mają być w oplocie, jakim ?
Odp: Projektowany drenaż i zbieracz mają być w oplocie z włókniny polipropylenowej.

3.Prosimy o podanie długości nitek drenarskich i zbieraczy dla boiska treningowego i siatkówki plażowej.
Na rysunku 1/1 IS podano tylko dla boiska głównego.
Odp: Ilości oraz przekroje drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT.

4.Prosimy o podanie długości nitek drenarskich i zbieraczy dla kortów tenisowych. Na rysunku 1/1
IS podano tylko dla boiska głównego.
Odp: Ilości oraz przekroje drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT.

5.Prosimy o podanie średnic zbieraczy drenażu boiska treningowego, boisk siatkówki plażowej i kortów. Na
rysunku 1/1 IS nie podano.
Odp: Średnica zbieraczy min. 125 mm.

6.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje po trasie odcinków kanalizacji deszczowej Sd5-Sd6-
Sd8. W dokumentacji brak.
Odp: Profile są elementem projektu.

7.Prosimy o podanie średnic i konstrukcji  studni Sd6,Sd7,Sd8. Prosimy o podanie średnic, konstrukcji  i
zagłębienia studni So1,So2,So3. W dokumentacji brak.
Odp: Typy studni są podane na rysunkach, studnie S01, S02, S03 to studzienki napowietrzające z
tworzywa sztucznego.

8.Prosimy o podanie średnic i długości odprowadzenia wód drenażowych z boiska treningowego i boisk
siatkówki plażowej do studni S4. Czy mają być odprowadzone przez trójniki na zbieraczu, bez zastosowania
studzienek ? 



Odp: Średnice oraz ilości drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT. Odprowadzenie przez
włączenie do projektowanych studni lub poprzez zastosowanie trójników.

9.Prosimy  o  zamieszczenie  przekroi  drenażu  dla  poszczególnych  boisk,  różnią  się  nawierzchniami  i
podbudowami.  W  dokumentacji  zamieszczono  w  pliku  2018.07.30.  REWIZJA  DO
PROJEKTU_KOMPLEKS HAJNÓWKA.pdf tylko przekrój dla boiska głównego o nawierzchni z trawy
naturalnej.
Odp: drenaż wykonać zgodnie z dokumentacją.
10.Prosimy o informację, do jakiego zadania przypisana jest  przebudowa wodociągu na odcinku w15-w20.
Odp: Tak

11.Prosimy o zamieszczenie przekroju po trasie wodociągu na odcinku w8-w9-w10-w11-w12 oraz w12-
w13-w14. W dokumentacji brak. Co oznacza SZ ? W legendzie rysunku 1/1-IS brak, prosimy o podanie
szczegółów. 
Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

12.Prosimy o podanie długości i średnic odprowadzenia wód opadowych z koła do pchnięcia kulą, desek do
skoku w dal i trójskoku, w dokumentacji brak
Odp: Wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wytycznymi  dostawcy  urządzenia
lekkoatletycznego.

13.Na rysunku 1/1-IS między sekcjami trybun pokazano odprowadzenia kanalizacji deszczowej do
studni  Sd11  i  Sd12.Prosimy  o  podanie  średnic  i  długości.  Czy  odprowadzenia  obsługują
odwodnienie  liniowe  wzdłuż  u  podstawy trybuny ?  Prosimy o  podanie  długości  i  parametrów
technicznych odwodnienia. W dokumentacji opisano tylko odwodnienie liniowe bieżni okólnej z
podaniem parametrów poszczególnych odcinków.
Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

14.Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zastosowanie  odwodnienia  linowego  bieżni  okólnej
dowolnego  producenta  do  stosowania  na  stadionach  lekkoatletycznych  posiadającego  certyfikat
IAAF o parametrach nie gorszych od projektowanych, z korytami z tworzywa lub polimerobetonu ?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego odwodnienia liniowego o innych
parametrach technicznych niż te opisane w dokumentacji technicznej.

15.W dokumentacji  zastosowano  instalację  zraszania  w  oparciu  o  konkretne  rozwiązanie,  konkretnego
producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zraszaczy firmy Perrot posiadającej certyfikaty
IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych, o parametrach znacznie lepszych od zawartych w
dokumentacji.  Zastosowanie  alternatywnego  systemu  znacznie  ograniczy  ilość  wymaganych  zraszaczy,
pozwoli  zastosować  zraszacze  z  wbudowanymi  zaworami  elektromagnetycznymi,  co  uprości  obsługę  i
zapewni znacznie większą niezawodność działania.
Odp:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastosowanie  zraszaczy  firmy  Perrot  pod  warunkiem
uprzedniego zatwierdzenia projektu zmian przez nadzór autorski.

16.Prosimy  o  zamieszczenie  wykazu  materiałów  i  urządzeń  instalacji  zraszania  (długości  i
przekroje  kabli  sterowniczych,  długości  rur  PE-HD,  wykaz zraszaczy z  podaniem parametrów,
opisanie systemu sterowania z wykazem elementów składowych, podaniem rodzaju czujnik) W
dokumentacji brak.
Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

17.Prosimy o informację do którego zadania przypisana jest przebudowa kanalizacji deszczowej
PVC  315  na  odcinku  Si1-Si5  ?  Prosimy  o  podanie  średnic  i  rodzaju  studni  istniejących
podlegających przebudowie. Czy przebudowa ogranicza się do regulacji wysokościowej włazów
studni ?



Odp: Należy wykonać kanalizację na odcinku Si1-Si5. Stara infrastruktura kanalizacyjna ma zostać
rozebrana i zutylizowana. Wszystkie pozostałe dane są na rysunkach w dokumentacji.

18.Prosimy o potwierdzenie,  że w zakresie  kanalizacji  sanitarnej  dla  Zadania 1 jest  wykonanie
odprowadzenia z obiektu J do Ski. Prosimy o podanie rodzaju i średnicy istniejącej studni.
Odp: Jest to w zakresie zadania.

19.Prosimy o potwierdzenie ,że w zakresie Zadania 1 przyłącze wodociągowe obejmuje zakres w1-
SW-SW1-PP oraz w7-w15-w8-w9-w10-w11-w12-SZ oraz w11-w13-w14. 
Odp: Jest to w zakresie zadania.

20.Prosimy  o  podanie  standardu  białego  montażu  i  armatury  w  projektowanym  budynku
magazynowym. Czy zlewozmywak ma być na szafce, a biały montaż na stelażach ?
Odp: Standard typowy dla obiektów użyteczności publicznej. Końcowe ustalenia należy dokonać z
użytkownikiem obiektu.

21.Prosimy  o  zamieszczenie  wykazu  orurowania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  z
podaniem długości poszczególnych rur. 
Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

22.Prosimy o zamieszczenie szczegółu wyprowadzenia pionu kanalizacyjnego. Czy na dach , czy
zastosować zawór napowietrzający ? 
Odp: Należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania instalacji sanitarnych.

23.Prosimy o potwierdzenie,  że demontaż istniejącego zasilania  napowietrznego oraz zabudowę
szafy  pomiarowej  i  jej  zasilenie  wykona  dostawca  energii  elektrycznej  i  ten  zakres  nie  jest
przedmiotem przetargu dla Zadania 1.
Odp: Zakres nie ujęty w postępowaniu przetargowym.

24.Prosimy o zamieszczenie wykazu okablowania z podaniem długości dla instalacji oświetlenia stadionu,
instalacji  wewnętrznej  budynku  magazynowego,  instalacji  monitoringu,  nagłośnienia  i  instalacji
odgromowej. 
Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania ?
Odp. Zmienia się termin wykonania zadania nr 1 na dzień 30.10.2019 r.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ,iż parametr grubości oferowanej nawierzchni 
poliuretanowej ma być zgodny z parametrem grubości określonym w certyfikacie produktowym 
IAAF wydanym dla tej nawierzchni ?
Odp. Zamawiający potwierdza, że parametr grubości oferowanej nawierzchni poliuretanowej ma 
być zgodny z parametrem grubości określonym w certyfikacie produktowym IAAF wydanym dla
tej nawierzchni.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż parametry techniczne nawierzchni sztucznych 
oferowanych przez Wykonawców maja być tożsame z parametrami wymaganymi przez 
Zamawiającego w dokumentacji projektowej tzn. spełniać wymogi Zamawiającego w pełnym 
zakresie ?



Odp. Zamawiajacy potwierdza, że parametry techniczne nawierzchni sztucznych oferowanych 
przez wykonawców mają być tożsame z parametrami wymaganymi przez zamawiającego w 
dokumentacji projektowej, tzn. spełniać wymogi zamawiającego w pełnym zakresie.

Ponad to zamawiający informuje, że rezygnuje się z uzyskania przez wykonawcę certyfikatu
min. FIFA 2 Star, które to żądanie określono w opisie projektu budowlanego cyt. „Boisko 
syntetyczne należy po zakończeniu poddać stosownym testom i uzyskać certyfikat min. FIFA2 
Star”.

Burmistrz
           Jerzy Sirak


