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Baćkowice, dnia 13.05.2022 r.

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa boiska trawiastego  oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 wrzes�nia 2019 r. - Prawo zamo� wien�
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje tres�c� SWZ:

Pytanie 1. 
W  związku  z  zamiarem  przystąpienia  do  przetargu  proszę  o  podanie  kwoty  jaką  zamierzają  Pan� stwo
przeznaczyc�  na sfinansowanie zadania  „Budowa boiska trawiastego  oraz biez4ni prostej 4-torowej przy Szkole
Podstawowej w Bac�kowicach”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1129  ze  zm.)  informacja  o  kwocie,  jaką  Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie opublikowana na stronie przed otwarciem
ofert. 

Pytanie 2. 
Czy  zamawiający  uzupełni  opis  w  projekcie  o  opis  cech  warstwy  urodzajnej  boiska?  W  opisie  projektu
zakon� czono opis na warstwie odsączającej. 
Odpowiedź:
Warstwa wegetacyjna
Przygotowanie właściwej warstwy nośnej boiska. Do tego celu należy użyć:
- Rodzimy humus w ilości 35% objętości,
- Piasek płukany o granulacji 0,5-2,0mm w ilości  50% objętości
- Kwaśny torf (pH 3,5-4,5) w ilości 15% objętości.

Pytanie 3. 
Czy zamawiający zmieni podbudowę i nawierzchnię boiska trawiastego na zgodne z wytycznymi do budowy
boisk trawiastych tj. zgodne z normą din 18-035 na budowę boisk. w opisie projektowym podbudowa składa się
z  podbudowy  z  kamienia  łamanego  i  piasku  stabilizowanego  cementem.  to  są  podbudowy  dla  boisk  
o  nawierzchni  sztucznej  a  dla  boisk  o  nawierzchni  z  trawy naturalnej  stosuje  się  podbudowy  z  piasku  lub
pospo� łki. powyz4sze znacznie podraz4a inwestycję i stwarza niewłas�ciwe warunki do wzrostu trawy.
Odpowiedź:
Podbudowa  z  kamienia  łamanego  musi  pozostać,  jest  konieczna  ze  względu  na  istn.  warunki
geotechniczne. Podbudowa z piasku stabilizowanego może zostać zmieniona na warstwę piasku.

Pytanie 4. 
Proszę wskazac� w jakiej technologii ma byc� wykonana warstwa urodzajna boiska piłkarskiego i czy trawa ma 
byc� siana czy rozkładana z rolki.
Odpowiedź:
Jeżeli w związku z określonym terminem realizacji zadania uda się wykonać trawę sportową z siewu to
jest to technologia akceptowalna.
Trawa sportowa z siewu:
Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania
intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała.

1



Numer referencyjny: In. 271.2.2022

Mieszanka  w  swoim składzie  powinna  zawierać  minimum 4  odmiany  Wiechliny  Łąkowej  oraz  min.  
3 odmiany Życicy Trwałej.

Wykonanie warstw pod trawę naturalną z siewu.
Wymagania:
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników badań
z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna charakteryzować się
odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia winna być zgodna z zaleceniami normy
DIN  18035-4,  a  zawartość  substancji  organicznej  powinna  wynosić  1-3%.  Ciężar  objętościowy  1,35-
1,5kg/l. Nową mieszankę humusu należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku
max  20x20mm.  Nowo  przygotowana  warstwa  wegetacyjna  powinna  się  charakteryzować
przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m².

Wykonanie robót:
- Laserowe ułożenie nowej warstwy nośnej wraz z nadaniem spadków poprzecznych wynoszących 0,5%.
- Mechaniczne zagęszczenie nowo wbudowanej warstwy,
-  Przedsiewne  zasilenie  gleby  nawozem  zbilansowanym  NPK  w  ilości  25-45g/m²  w  zależności  od
otrzymanych wyników badań z analizy chemicznej nowej warstwy wegetacyjnej.
- Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania
intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała.
Mieszanka  w  swoim składzie  powinna  zawierać  minimum 4  odmiany  Wiechliny  Łąkowej  oraz  min.  
3 odmiany Życicy Trwałej. Zamawiający nie dopuszcza innego składu gatunkowego oraz odmianowego
mieszanki nasion.

Pielęgnacja powykonawcza murawy:
Na  Wykonawcy  przez  okres  4  miesięcy  od  momentu  zasiewu  nasion  traw  spoczywa  obowiązek
pielęgnacji nowej murawy. 
W okresie pielęgnacji należy wykonać min:
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy
Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i  na jego
podstawie aplikować nawozy.
 
Uwagi:
Wymiary, rzędne i lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz zgodnie ze schematem boiska piłkarskiego.
Wymagany stopień zagęszczenia podbudowy powinien wynosić IS=0,96.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod nawierzchnie boisk wymagany jest nadzór geologiczny.
Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej nie wymaga instalacji
systemu drenarskiego płyty boiska. Po dokonaniu odwiertów na głębokość 1m, stwierdzono zaleganie
piasków średnich, które gwarantują odpływ nadmiaru wody w ilości min. 250mm/godz./m².
Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do wykonania na boiskach linii o szerokości 10cm, zgodnie z
wybraną  technologią.  Kolor  linii  biały.  Linie  na  płycie  głównej  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami określonymi przez IFAB.

Wykonanie profilowania
Odchylenie od płaszczyzny nie powinno przekraczać 3cm poniżej 4 metrowej listwy.
Ponadto dopuszcza się pozostawienie śladów po jeździe pojazdów budowlanych do 10mm.
Przy  budowie  istniejących  wcześniej  warstw  nie  powinny  zostać  naruszony  wykonany  profil,  aby
grubość  poszczególnych  warstw  utrzymać  na  jednakowym  poziomie.  Ma  to  znaczenie,  ponieważ  
w  przypadku  zmiany  grubości  warstw  zmieniają  się  ich  cechy,  a  tym  samym  może  wystąpić  różna
chłonność, przepuszczalność wody i wzrost traw. Ponieważ przy budowie boisk sportowych kładzie się
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nacisk  na  wysoki  poziom  dokładnego  profilowania,  konieczne  jest  używanie  dokładnych  urządzeń
pomiarowych i staranne wykonywanie prac.

Warstwa wegetacyjna
Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Zadaniem wykonawcy przed
wbudowaniem materiału jest  przedstawienie  Inwestorowi wyników badań z analizy chemicznej  oraz
granulometrycznej.  Wierzchnia  warstwa  gleby  powinna  charakteryzować  się  odczynem  pH  6,0-7,2,
mierzonego  w  H2O.  Krzywa  uziarnienia  winna  być  zgodna  z  zaleceniami  normy  DIN  18035-4,  
a  zawartość  substancji  organicznej  powinna  wynosić  1-3%.  Ciężar  objętościowy  1,35-1,5kg/l.  Nową
mieszankę humusu należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku max 20x20mm.
Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna się charakteryzować przepuszczalnością dla wody
opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m².
Używając  kompostu  lub  torfu,  należy  zwrócić  uwagę,  aby  przeszedł  kontrole  jakości  i  był  dobrze
sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Jeśli udział substancji organicznych
jest większy, może obniżyć się znacznie przepuszczalność.
Podczas  mieszania  poszczególnych  komponentów  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  powstała
niejednorodna  mieszanka.  Jeśli  składniki  wierzchniej  warstwy gleby zostaną zbyt  rozdrobnione albo
nawet  przemielone  w  drobny  pył,  powstaje  zbyt  jednolita  mieszanka,  przyjmująca  formę  zaprawy.
Wymiana  gazowa  i  gospodarka  wodna  w  takim  przypadku  ulega  zakłóceniu.  Do  przygotowania
odpowiedniej  struktury gleby najlepiej  użyć  agregatu  uprawowego np.  glebogryzarki  przeciwbieżnej
(przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.
Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia.
Dzięki  dobrze przygotowanej  warstwie  wegetacyjnej  funkcjonalność niżej  leżących warstw  nie  ulega
zakłóceniu.

Pielęgnacja trawnika
Wykonawca przez okres 4 miesięcy musi pielęgnować murawę.
W okresie pielęgnacji należy wykonać min:
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy
Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i  na jego
podstawie aplikować nawozy.
Częstotliwość i  określenie  ilości  zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i  warunków
pogodowych.  Trawa  powinna  zostać  skoszona  przy  wysokości  6  -  8cm.  Pozostawiona  wysokość  nie
powinna  być  niższa  niż  ok.  4cm.  Użyte  urządzenia  nie  mogą  zostawiać  śladów  jeżdżenia.  Można  to
osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji.
Zaleca się zebranie skoszonej trawy. Koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno
być prowadzone w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego
gatunku  traw.  Gdy  trawa  jest  już  dostatecznie  ukorzeniona,  powinna  zostać  napowietrzona  
i piaskowana, aby poprawić jej przepuszczalność wody i napowietrzenie w obrębie korzeni.
Przyjęcie w użytkowanie można rozpocząć po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywać się dopiero
4 tygodnie po odbiorze.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania  Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 20.05.2022r.
Zamawiający modyfikuje:

1. treść rozdziału XI ust. 1  SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
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Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj.  do dnia
18.06.2022 r.

2. treść rozdziału XV ust. 2  SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami nalez4y złoz4yc� w terminie do dnia 20.05.2022r. do godz. 09:00

3. treść rozdziału XVI ust. 1  SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godzinie 11:00.

4


