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ZP.271.1.2015 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Remont sali gimnastycznej 
i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach”. 
 

 

 
Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 
 

 Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                             
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego.  
 
 

Zapytanie 1:  

Czy istnieje możliwość zastosowania podłogi sportowej spełniającej wszystkie wymagania 12 
parametrów Normy sportowej EN 14904:2009, o następujących cechach: 
- deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji 
- wysokość systemu 75 [mm] 
- grubość deski 15 [mm] 
- szerokość deski 207 [mm] 
- długość deski 2200 [mm] 
- atest trudno palności Cfl-S1 
- złącze BarClick 
 
 

  Wyjaśnienie 1:  

Zamawiający wymaga wykonania podłogi sportowej zgodnie z opisem technicznym, a więc podłogi 
opartej na legarach i nawierzchnią z desek (paneli) z litego drewna wg wymagań dokumentacji oraz 
powinna spełniać wymagania opisane w normie PN-EN 14904:2009. 
Ponadto zauważa się, że w zaproponowanym przez Państwa systemie deska nie spełnia 
wymaganej grubości, która wynosi wg naszej dokumentacji min. 21 mm i prawdopodobnie nie jest 

to też deska z litego drewna tylko deska warstwowa. 
 

 

Zapytanie 2:  

Pozycja nr 3. pozycja nr 19 oraz pozycja 43 przedmiaru robót obejmuje demontaż, montaż drabinek 

oraz dostawę i montaż drabinek gimnastycznych (komplet). Proszę o doprecyzowanie, ile drabinek 



jest do demontażu, ile drabinek jest do montażu (drabinki istniejące), a ile jest do montażu nowych 

drabinek. Proszę określić w sztukach z podaniem wymiarów. 

Wyjaśnienie 2:  

Zamawiający informuje, że Ilość drabinek do wymiany została podana w pkt. 3.5. na str. 11 
dokumentacji technicznej. 
 

Zapytanie 3:  

Pozycja nr 3, pozycja nr 19 oraz pozycja 44 przedmiaru robót obejmuje demontaż, montaż obudów 

grzejników oraz dostawę i montaż obudów grzejników (komplet). Proszę o doprecyzowanie, ile obu-

dów grzejników jest do demontażu, ile obudów grzejników jest do montażu (obudowy grzejników – 

istniejące). Proszę określić w sztukach z podaniem wymiarów. 

 

Wyjaśnienie 3: 

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu sali gimnastycznej i salce korekcyjnej występują 
obudowy wykonane z desek o szer. min. 12 cm montowane w 3 rzędach na całej długości ściany 
sali i salki korekcyjnej. Dodatkowo w sali gimnastycznej występują obudowy na 4 szt. grzejników 
wykonane z desek szer. min. 12 cm montowane w 6 rzędach o długości 150 cm każda. Na korytarzu 
zamontowane jest 5 obudów z desek o szer. min. 12 cm montowane w 5 rzędach o długości 150 cm 
każdy. 
 

Zapytanie 4: 

W pozycji 42 należy wycenić montaż drzwi domyślamy się iz są to drzwi opisane w projekcie:                         

„W celu oddzielenia sali korekcyjnej od przestrzeni nieużytkowej (schody) zaprojektowano drzwi 

przesuwne poruszające się po prowadnicach umieszczonych pod stropem oraz na posadzce skła-

dające się z dwóch części (każda podzielona na 3 segmenty: jeden stały i 2 ruchome)? Szerokość 

– jednego segmentu 0,96 m, wysokość – 2,94 m. Drzwi na ramie aluminiowej wzmocnionej z wypeł-

nieniem z płyty wiórowej o grubości 10 mm, dwustronnie okleinowane w kolorze jasny buk / „ . Żaden 

z producentów drzwi nie wykonuje drzwi o takich wymiarach jak podano w projekcie. Drzwi                              

o grubości z płyty o grubości 10 mm są bardzo delikatne i mogą być uszkodzone nawet nie wielkim 

uderzeniem piłką. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości drzwi przesuwnych na 

typowe ( to znaczy : wys. 2.00 m), zastosowania nadproża i wykonania ścianki kartonowo-gipsowej 

pomiędzy nadprożem a sufitem oraz zamontowaniem typowych drzwi przesuwnych np. systemu 

Porta ? 

 
Wyjaśnienie 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Należy wykonać drzwi przesuwane 
zgodnie z opisem technicznym. 
 
Zapytanie 5: 

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym nawierzchni sportowej na Sali Gimnastycznej                                      
w Czerwionce-Leszczyny. 
Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu 
umożliwić składanie ofert odzwierciedlając różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji 
brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach ( oferty równoważne).  
W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację SIWZ i dopuszczenie systemów o poniższych 
parametrach, które także posiadają światowy certyfikat FIBA. 
 
 
System nawierzchni sportowej powierzchniowo-elastycznej : 

a) Nawierzchnia sportowa Singleflex  Stadium składa się z następujących elementów: 



a.  prefabrykowany legar sprężysty o wymiarach 4000 x 97 x36 mm, 
b.  deski świerkowe (ślepa podłoga) o wymiarach 4500 x 97 x 16 mm , 

c. folia PE o grubości 0,05 

d.  parkiet sportowy BOEN buk o gr 14 mm 

 

 

 

 

 

Dokumenty dotyczące nawierzchni: 
 

 Deklaracja właściwości użytkowych EC potwierdzająca zgodność  z obowiązującą normą EN 
14 904, 

 Certyfikat FIBA. 
 

b) Reflex M Evolution 

1. Nawierzchnia podłogi: 22mm deski trójwarstwowe (Buk) długość 2520mm, szerokości 188mm  

2. System legarów ze sklejki z drewna brzozowego grubości 22mm i zintegrowaną pianką PU 

grubości 12mm  

3.Folia  

4. Grubość całkowita systemu: 56mm 

 



 
 

 
Dokumenty dotyczące nawierzchni: 
 

 Deklaracja właściwości użytkowych EC potwierdzająca zgodność  z obowiązującą normą EN 
14 904, 

 Certyfikat FIBA. 
 
 
Wyjaśnienie 5:  

Zamawiający nie zmodyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. 

Zgodnie z opisem technicznym dopuszcza się inne, niż proponowane, rozwiązanie szczegółowe 
układu konstrukcji podłogi sportowej opartej na legarach i nawierzchnią z desek (paneli) z litego 
drewna, zapewniający uzyskanie wymagalnych parametrów podanych w Projekcie technicznym                    
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 



Zapytanie 6: 

W pozycji 46 przedmiaru robót Zamawiający przyjmuje 4 kompletne tablice do koszykówki (tablice 
epoksydowe laminowane obręcz uchylna z siatką) wraz z uchwytami. Proszę o podanie wymiarów 
tablic do koszykówki oraz określić czy mają to być same tablice czy też z konstrukcją mocowania ?
  
Wyjaśnienie 6:  

Zamawiający informuje, że należy zamontować standardową tablicę do koszykówki o wymiarach 
105x180 cm wraz z konstrukcją mocowania (patrz Odpowiedź I – wyjaśnienia na zapytania do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.01.2015 r.). 
 
Zapytanie 7: 

W pozycji 5 przedmiaru robót przyjmuje się zmycie starej farby ze ścian, jednakże na ścianach Sali 
gimnastycznej występuje stara lamperia. Czy nie powinna być to pozycja dotycząca opalania starej 
farby olejnej ? Proszę się ustosunkować. 
 
Wyjaśnienie 7: 

Zamawiający potwierdza, że na ścianach sali gimnastycznej występuje lamperia na całej wysokości 
ścian. Nie przewiduje się opalania. Nową powłokę malarską należy wykonać przez dwukrotne 
malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż przedmiar robót pełni wyłącznie rolę pomocniczą w celu 
sporządzenia oferty i może być uzupełniony przez Wykonawcę a powyższe prace należy wycenić        
w cenie ofertowej. 
 
Zapytanie 8: 

W pozycji 48 i 49 Zamawiający przewiduje wymianę opraw oświetleniowych i siatek 
zabezpieczających lampy. Czy można zastosować oprawy oświetleniowe rastrowe z rastrem                          
z blachy stalowej co w takiej sytuacji wykluczyłoby montaż siatek zabezpieczających ? Zwracam 
uwagę na to, iż przy montażu siatek zabezpieczających należałoby wtedy zastosować siatki mogące 
się otwierać z uwagi na możliwość wymiany świetlówek w przyszłości ! Proszę również określić ile 
świetlówek 58W ma się znajdować w jednej oprawie ? 
 
Wyjaśnienie 8: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym na sali korekcyjnej należy wymienić 
lampy (8 sztuk 1,5 m długości, świetlówka o mocy 58 W, np. T26 58W/830) wraz z siatkami 
zabezpieczającymi. W jednej oprawie mają się znajdować tak jak dotychczas 2 świetlówki. 
 
Zapytanie 9: 

W związku z w/w sprawą zwracam się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo zastosowanie podłogi 
sportowej systemowej zgodnie z Polską Normą PN-EN 14904:2009: 
- deski posadzkowe lite z dębu 
- folia paroizolacyjna 
- ślepa podłoga z drewna iglastego 
- legary z drewna iglastego, krzyżowo 
- podkładki dystansowo-sprężyste z reglanulatu gumowego 
- izolacja przeciwwilgociowa 
 
Wyjaśnienie 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie ze względu na fakt, iż                                                 
składnikiem proponowanego przez Państwa firmę systemu jest panel z drewna litego dębowego                   
a zgodnie z opisem technicznym projektant dopuścił następujące rodzaje drewna: Hevea, klon, 
jesion lub buk. 
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