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Wyjaśnienia 

dotyczy: Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. 

Sportowa 8 

 

Pytanie 1: 

 Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „FIFA” dla 

obiektu z w/w nawierzchnią. 

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza 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.  

Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności 

ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych 

firm. Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców.  

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA 

zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie 

nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. 

Czy Zamawiający dopuści zatem nawierzchnię z trawy syntetycznej spełniającą 

wymagania normy PN-EN15330 i kryteria FIFA potwierdzone badaniami laboratoryjnymi 

wykonanymi w akredytowanym przez Fifa laboratorium bez konieczności okazania 

certyfikatu Fifa? 

Odpowiedź: 

 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej 

spełniającej wymagania normy PN-EN15330 i rezygnuje z certyfikatu FIFA. 

Pytanie 2: 

W opisie technicznym zamieszczono informację, że Zamawiający będzie wymagał 

przedstawienia certyfikatu FIFA dla obiektu z zaproponowaną trawą. Informujemy, że dla 

trawy wielofunkcyjnej montowanej na boiskach wielofunkcyjnych nie są wydawane 

certyfikaty FIFA. Fifa dotyczy boisk piłkarskich oraz nawierzchni z trawy syntetycznej 

piłkarskiej. Proszę o weryfikacje zapisu oraz poprawienie wymagań  

Odpowiedź: 

 Patrz odpowiedź na pytanie 1. 
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Pytanie 3: 

Trawy wielofunkcyjne przeznaczone na boiska wielofunkcyjne o wysokości włókna 

15 mm są zasypywane piaskiem kwarcowym, a nie granulatem gumowym. Proszę 

o weryfikacje oraz poprawienie zapisu.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę na zasypanie trawy zarówno piaskiem kwarcowym jak 

i granulatem gumowym. 

Pytanie 4: 

Proszę o informację dotyczącą kolorystyki nawierzchni z trawy syntetycznej. 

Najczęściej stosowanym kolorem oraz najtańszym jest zielony. Kolor nawierzchni wpływa 

na cenę, dlatego nie może zostać ustalony na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Prosimy 

o potwierdzenie, że trawa syntetyczna ma zostać wykonana w kolorze zielonym  

Odpowiedź: 

  Zamawiający wymaga koloru w gamie kolorystyki zielonej. 

Pytanie 5: 

Certyfikat FIFA jest niemożliwy do uzyskania, ponieważ FIFA nie określa norm dla 

traw krótkich tj. o wysokości włókna od 10-25mm.FIFA nie zajmuje się trawami krótkimi. 

Wytyczne te określone są w normie dla sztucznych traw 15330-1. 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego przedstawienie 

„Certyfikatu FIFA dla obiektu z w/w nawierzchnią”.. 

Odpowiedź: 

 Patrz odpowiedź na pytanie 1 

 


