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Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 25.02.2014r  pn.:  Budowa kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych   

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia
11.02.2014r dotyczącego posadzki sportowej przeznaczonej do sali sportowej : 

Na  podstawie  posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia  w  tym  zakresie  wykonawczym  podłóg
sportowych należy stwierdzić, iż:

 

1. Zaprojektowana podłoga sportowa jest wykonywana bezpośrednio na remontowanym 
obiekcie przez co: 

a)      wierzchnia warstwa poliuretanu nigdy nie jest rozłożona równomiernie, przez co traci 
estetyczny wygląd oraz w miejscach gdzie warstwa jest najcieńsza, wierzchnia warstwa 
narażona jest na szybsze ścieranie.

b)      Wierzchnia warstwa poliuretanu podczas wykonywania prac, aż do jej całkowitego 
zaschnięcia narażona jest na przyklejanie się pyłów, owadów i innych lekkich elementów 
przenoszonych w powietrzu, przez co staje się osłabiona oraz traci estetyczny wygląd

c)       Cała nawierzchnia sportowa pozbawiona jest impregnacji środkiem stanowiącym 
zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne. 

2. W odróżnieniu do zaprojektowanej podłogi sportowej, podłogi z nawierzchnią z wykładzin
sportowych PVC są bardziej trwałe, bardziej estetyczne, nie wymagają ponoszenia dodatkowych
kosztów w utrzymaniu oraz posiadają atesty PZH i ppoż. Wykładziny sportowe PVC wykonywane
są  w  całości  w  fabryce,  a  co  za  tym idzie  podlegają  surowym procesom,  ocenom i  reżimom
weryfikacji jakościowej i technicznej.

Jesteśmy zdania, iż koszt modyfikacji nie pociągnąłby za sobą podniesienia kosztów wykonania
podłogi, natomiast znacząco poprawiłby jakość produktu, a także jego parametry i walory sportowe
oraz użytkowe.

Zatem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.  Czy  do  wyceny  wartości  oferty  przetargowej  oraz  do  późniejszej  realizacji  obiektu
Inwestor  dopuści  profesjonalną  nawierzchnię  sportową  z  PCV,  posiadającą  certyfikaty
międzynarodowych  federacji  sportowych,  świadczących  o  jej  jakości,  takich  jak:  FIVB
( siatkówka) – poziom Official  , EHF i  IHF ( piłka ręczna ),  FIBA ( koszykówka ) ? Spełnienie



w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek
międzynarodowych  lecz  ma  na  celu  wyeliminowanie  zastosowania  przez  wykonawców  –
oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

2. Dodatkowo proszę o odpowiedź,  czy  systemem podłogi  sportowej  musi  być  w pełni
zgodny ze wszystkimi parametrami  normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i
użytkowanych w salach gimnastycznych: PN EN 14 904. Czy też Zamawiający dopuści do montażu
podłogi nie zgodne z przytoczoną powyżej, obowiązującą normą ? 

3. Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi spełniającego tylko wybrane
kryteria, proszę o podanie które z pośród obowiązujących będą brane pod uwagę?

4. Czy Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym podłoga sportowa (system podłogi
sportowej) powinna posiadać klasyfikację ogniową na poziomie min. Cfl S.1 ?

 W związku z wyżej  wymienionymi argumentami  prosimy o  szczegółowe wyjaśnienie  zakresu
robót polegającego na wykonaniu systemu podłogi sportowej  – zgodnie z obowiązującą w tym
zakresie normą PN EN 14 904.

Odpowiedź:
Po  przeanalizowaniu  przesłanej  propozycji  zamiany  nawierzchni  podłogi  w  sali  sportowej
podtrzymujemy rozwiązanie przyjęte w projekcie tj: wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 
Proponowana zmiana polegająca na wykonaniu nawierzchni z wykładziny PCV wymaga również
wykonania zamiennych warstw podbudowy, a tym samym zmian w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. 


