
  

Wg rozdzielnika 

 

IR -271.6.2016  

Tarnów dnia 06-04-2016 r.  

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „przebudowa i remont boisk sportowych przy szkołach w 

Tarnowcu i Łękawce” ogłoszonego na dzień  15-04-2016 r.    

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 

2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  05-04-2016 r :  

 

 

Pytanie 1. dotyczy Części I – boisko w Tarnowcu 

 

W dokumentacji znajdują się następujące warstwy: warstwa z granulatu SBR-12mm, warstwa z 

granulatu EPDM- 4mm. Informujemy, iż zgodnie z zaleceniami producentów komponentów do 

nawierzchni poliuretanowych dostępne na rynku nawierzchnie posiadają następującą konstrukcję: 

7-8 mm – mata elestomerowa z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego 

7-8 mm warstwa użytkowa z granulatu EDPM i lepiszcza poliuretanowego 

Wykonanie warstwy EDPM o grubości 4 mm obniży znacznie trwałość nawierzchni, a ponadto będzie 

to technologia niezgodna z zaleceniami producentów. 

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia ma być wykonana w systemie dwuwarstwowym opisanym 

powyżej, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877. 

 

Czy zamawiający przewiduje wyrównanie warstwy podbudowy betonowej. Prosimy o sprecyzowanie 

metody. 

Odpowiedź: 

Przyjąć do  wyceny wykonanie: warstwa dolna z granulatu SBR  grubości 8 mm i lepiszcza, 

warstwa  górna z granulatu EDPM o grubości 8 mm w kolorze czerwonym.  

Zamawiający nie przewiduje wykonania  warstwy betonowej wyrównawczej,  należy wycenić 

oczyszczenie istniejącej nawierzchni i  uzupełnienie ubytków  na  obrzeżach istniejącej podbudowy 

betonowej na pow. 32 m2  o grubości  betonu 15 cm.  

 

Pytanie 2 dotyczy Części II – boisko w Łękawce 

 

W dokumentacji została przyjęta „nakładka” z granulatu EPDM połączonego lepiszczem 

poliuretanowym o grubości 4 mm. Zgodnie z opisaną powyżej technologią wykonania nawierzchni 

prosimy o przyjęcie 8 mm jako grubości minimalnej nakładki EPDM lub zmianę technologii na 

natrysk strukturalny (grubość natrysku 2-3 mm) z drobnego granulatu EDPM oraz systemu 

poliuretanowego. 

Wykonanie 4mm warstwy użytkowej jest technologicznie trudne do wykonania, niezgodne z 

parametrami nawierzchni dostępnych na polskim rynku oraz co najważniejsze grozi szybką degradacją 

warstwy użytkowej ( w bardzo krótkim czasie warstwa ulegnie starciu). 

 

Odpowiedź: 

Przyjąć do  wyceny wykonanie nakładki EDPM grubości 8 mm w kolorze czerwonym. 

 

 

 

 



 

 

 
Wg rozdzielnika 

 

IR -271.6.2016  

Tarnów dnia 07-04-2016 r.  

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „przebudowa i remont boisk sportowych przy szkołach w 

Tarnowcu i Łękawce” ogłoszonego na dzień  15-04-2016 r.    

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 

2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  06-04-2016 r :  

 

 

Pytanie 1: 

 W jaki sposób należy zagospodarować ziemię z korytowania pod opaskę chodnikową? 

 

Odpowiedź: ziemia z korytowania zagospodarowana będzie przez zamawiającego. 

 

Pytanie 2: 

W jaki sposób należy zawiesić siatkę piłkochwytów? Czy mają być  to oddzielne słupy czy 

też siatka powinna wisieć na wysięgnikach na słupach istniejących? 

 

Odpowiedź: 

Piłkochwyty mają być zawieszone na słupkach ogrodzeniowych na wysięgnikach. 

 

Pytanie 3: 

Boisko sportowe Łękawka: prosimy o uwzględnienie w przedmiarach konieczności 

wykonania nowych obrzeży na ławach betonowych okalających powierzchnię boiska. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących obrzeży, należy uwzględnić w wycenie 

regulację istniejących obrzeży do nowej nawierzchni boiska.  


