
 

          Otrębusy, 18.07.2012 

DO: Gmina Strzeleczki 

Dotyczy: zapytanie do przetargu na zadanie: budowa boiska przy Szkole 

Podstawowej w Strzeleczkach 

 
Firma RICCO Polska Sp. z o.o. – polski producent trawy syntetycznej wnioskuje o usunięcie z SWIZ żądania oświadczenia 

producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający nie powinien żądad od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to 

narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądad od wykonawców wyłącznie oświadczeo lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenie producenta sztucznej trawy o przynależności do ESTO nie odnosi się 

do jakości oferowanej trawy ani właściwości wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający nie podaje 

przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznad że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania. 

Podmioty będące członkami ESTO świadczą usługi wysokiej klasy w zakresie produkcji m.in. syntetycznej trawy, ale 

sama przynależnośd do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo w ESTO nie 

jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza krąg potencjalnych dostawców do kilku 

wybranych firm. 

W/w uzasadnienie jest poparte wyrokiem KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ – UZP z 2008-05-30. 

ZAPYTANIE  

„W przypadku dokumentów, jakich Zamawiający wymaga od wykonawców celem potwierdzenia, że oferowana sztuczna 
trawa spełnia wymagania postawione w Dokumentacji Projektowej, wątpliwości budzi żądanie certyfikatów FIFA 1 Star 
lub FIFA 2 Star, tym bardziej że Zamawiający nie wymaga certyfikatów FIFA w SWIZ. 
W nazwie zadania podano, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska o wymiarach 26,40 x 12,30m (324,72 
m2).  
Boisko o takich wymiarach nie podlega certyfikacji FIFA jako niepełnowymiarowe i nieprzystosowane do rozgrywania 
meczów piłkarskich.  
W związku z tym wydaje się bezcelowe wymagad od wykonawców stosowania sztucznych traw, które uzyskały certyfikat 
FIFA.  
Wymaganie tego dokumentu w sposób nieuzasadniony ogranicza uczciwą konkurencję.  
Zwłaszcza że istnieją nawierzchnie ze sztucznej trawy, które w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, mimo 
że nie zostały jeszcze zastosowane na boiskach certyfikowanych przez FIFA. Zatem żądanie okazania tego dokumentu nie 
jest zasadne.” Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. 

         Jacek Hirsz 


