
Załącznik do ogłoszenia z dnia 26.10.2015r. 

o przetargu na zbycie nieruchomości  

niezabudowanej położonej w Śremie  

przy ul. Zamenhofa  

 

 

Minimalne wymagania dla nawierzchni boiska przy ul. Zamenhofa 

 

I. Wymiary istniejącego boiska: 27m x 49m. Linie boiska 22m x 44m. 

II. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy 

syntetycznej:  

1. Podkład elastyczny, typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku.  

Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej, 

2. Trawa syntetyczna z włókna teksturowanego, kręconego (rodzaj włókna 

bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium) wraz 

z wklejonymi liniami boiska, 

3. Wypełnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy i granulat gumowy 

EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym. 

 

Ad. 1  

Podkład elastyczny, typu  e-layer wykonany metodą in-situ powinien posiadać 

minimalne parametry : 

1. Grubość – min. 25 mm 

2. Redukcja siły – min. 56% 

3. Wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,16 MPa 

 

Ad. 2 

Trawa Syntetyczna, powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej  

i posiadać następujące parametry : 

1. Skład włókna  –100% polietylen(PE),  

2. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, 

kręcone(rodzaj włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez 

niezależne laboratorium) 

3. Wysokość włókna: min 38 mm 



4. Grubość włókna – min. 200 µm 

5. Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000 

6. Ilość pęczków na m2 – min.10 500 

7. Ilość włókien na m2 – min. 84 000 

8. Kolor – zielony 

9. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy – min. 45 N 

10. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.050 g 

 

Ad. 3 

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM  

z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym. 

 

III. W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych 

parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy przedstawić 

niżej wymienione dokumenty w postaci operatu kolaudacyjnego: 

 

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego 

z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład 

elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie),  i raport z badań 

przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport lub ISA-Sport lub 

SportsLabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład 

elastyczny + sztuczna trawa +  dowolne wypełnienie), potwierdzający 

zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf  

– edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com); 

2. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich 

wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy  

i podkładu e-layer (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 

15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie 

właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) 

o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach  

o których mowa w punkcie 1, 

3. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA 

PREFERRED PRODUCER (FPP). 

http://www.fifa.com/


4. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz 

podkładu elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta. 

5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu 

nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia 

trawy syntetycznej. 

6. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej  

w kolorze zielonym przeprowadzonych przez niezależne laboratorium  

na zawartość metali ciężkich. 

7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji 

udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

8. Oświadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji 

pierwotnej w kolorze zielonym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na 

oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy 

syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 

9. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :  

a) podkład (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),  

b) trawa syntetyczna (próbka o wym. 20 cm x 25 cm), 

c) wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gram).  
 


