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Wągrowiec, 09.12.2020 r.
OR.272.8.2020
Wykonawcy
wszyscy
TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPISÓW SIWZ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1
w Wągrowcu”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie 1
W związku z rozbieżnościami w zakresie opisu podłogi sportowej pomiędzy projektem
budowlanym (podłoga na legarach), a projektem wykonawczym (podłoga na piance i płycie) jako
rozwiązanie podłogi sportowej należy przyjąć rozwiązanie o poniższych warstwach:
a/. podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
b/. konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
c/. ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
d/. płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
e/. wykładzina sportowa rolowana o grubości. 9 mm, w tym grubość wierzchniej warstwy
min. 2 mm
Odpowiedź 1
TAK
Pytanie 2
Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN
14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowane
jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić
Zamawiającemu:
 Deklaracje właściwości użytkowych
 Kartę Techniczną
 Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez
jednostkę wystawioną
 Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CflS1
Odpowiedź 2
TAK, Zamawiający będzie wymagał stosowne deklaracje, kartę techniczną, świadectwo z badań
systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną, Raport
z badań ogniowych i wydzielania dymu na poziomie min. CflS1 na etapie budowy.
Pytanie 3
Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m.in.
lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej
o grubości minimum 9 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC
o grubości minimum 2 mm?
Odpowiedź 3
TAK
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Pytanie 4
Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie
wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:
· Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?
· Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
· Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
· Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?
Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że
produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być
wyrównywanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak
również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie
chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.
Odpowiedź 4
TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.
Pytanie 5
Czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania
zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej ?
Odpowiedź 5
TAK, Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów na etapie budowy.
Pytanie 6
Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni.
Powyższe spowodowane jest obecną sytuacją na rynku wywołaną koronawirusem i wydłużonym
terminem otrzymywania ofert od podwykonawców w związku z tym oraz terminem składania ofert
w okresie urlopowo-świątecznym.
Odpowiedź 6
Zamawiający pozostawia bez zmian termin składania ofert.
Pytanie 7
W dokumentacji w " Projekcie wykonawczym" opisana jest podłoga w systemie lumaflex :
2. Opis systemu
Systemowa podłoga sportowa składa się z następujących elementów:
- warstwy izolacyjnej: folia polietylen 200μ
- warstwy elastycznej: pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – mieszanina
gumy i pianki poliuretanowej)
- zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18mm w celu zwiększenia
amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB.
- wykładzina o grubości 3,2mm
§ grubość całkowita systemu 36,2mm
Natomiast na rysunkach i przekrojach widnieje układ podłogi z wykładziną PCV 7 mm . W związku
z rozbieżnościami proszę o określenie, którą z podłóg należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź 7
Jak odpowiedź 1.

