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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
  

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wymaganych dokumentów 
potwierdzających uŜyte nawierzchnie  z trawy syntetycznej i nawierzchnie 
poliuretanowe oraz rodzaju tych nawierzchni informujemy, Ŝe:  
 
Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 
1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub 

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, 
potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for 
Football Turf (dostępny na FIFA.com). 

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub 
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub 
dokument równowaŜny.  

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. 

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta na tą nawierzchnię. 

 
Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 
 

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub  
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki 
badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równowaŜny. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 



Technologie układania nawierzchni: 
 
Boisko  wielofunkcyjne: 
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje 
się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET 
(w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub 
asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 
10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu 
EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 
 
 
Boisko ze sztuczna trawą:  
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy 
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)  
1. Typ włókna: monofil 
2. Skład chemiczny włókna; polietylen 
3. CięŜar włókna: min. 11.000 Dtex, 
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 
 


