
Czerwionka-Leszczyny 29.01.2015 r. 
 

       Wykonawcy biorący udział                                       
       w postępowaniu   
       znak ZP.271.1.2015  

ZP.271.1.2015  

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Remont sali 
gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr3 w Czerwionce-Leszczynach”. 
 

 

      II Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U.                              
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 

 
1) w Załączniku Nr 8b do SIWZ – Dokumentacja techniczna punkt 3.1.6. przyjmuje nowe 
następujące brzmienie: 
 

1. „ 3.1.6  Wymiana podłogi sportowej 
Projektuje się wymianę istniejącej podłogi drewnianej (parkietu) na sali  gimnastycznej,     

magazynie sprzętu sportowego oraz sali korekcyjnej. 

Grubość konstrukcji podłogi pod przedstawioną podłogę drewnianą ok. 8,3 cm. 

Po dokonanych odkrywkach stwierdzono: 

- na sali gimnastycznej grubość aktualnej konstrukcji od poziomu parkietu do poziomu 

wylewki pod konstrukcją wynosi około 14 cm (parkiet 2,2 cm, legary w dwóch 

warstwach o wysokościach 3 cm oraz 6 cm, podkładki drewniane około 2 cm) 

- na sali korekcyjnej oraz w magazynie sprzętu sportowego (ten sam rodzaj posadzki) 

grubość aktualnej konstrukcji od poziomu parkietu do poziomu wylewki pod konstrukcją 

wynosi około 7,5 cm (parkiet 2,2 cm + warstwa wylewki samopoziomującej około 5 cm). 

Próg między salą gimnastyczną a magazynem sprzętu sportowego wynosi 7,4 cm. Próg 

między salą gimnastyczną a korytarzem wynosi około 9 cm. 

W celu zniwelowania różnic poziomów między posadzkami (zlikwidowania progów) 

przyjęto: 

- wymianę drewnianej podłogi na sali gimnastycznej na podłogę drewnianą o mniejszej 

grubości. Aktualnie 14 cm, zaprojektowano około 8,3 cm. O około 6 cm zostanie 

obniżony poziom posadzki; 

- wymianę drewnianej podłogi na sali korekcyjnej oraz w magazynie sprzętu sportowego 

na podłogę drewnianą o większej grubości. Aktualnie około 7,5 cm, zaprojektowano 

około 8,3 cm. 

Dzięki powyższemu uzyskano jednakowy poziom posadzki w 3 pomieszczeniach bez 

progów o jednakowej podłodze drewnianej. 

Dzięki obniżeniu poziomu sali gimnastycznej o 6 cm oraz podwyższeniu poziomu 

korytarza (płytki gresowe na kleju) o 3 cm różnica między salą gimnastyczną a korytarzem 

zostanie zniwelowana. Powstałą różnicę poziomów między korytarzem a spocznikiem 

klatki schodowej należy zniwelować nieznacznym spadkiem w posadzce na długości                   

113 cm między ostatnimi drzwiami sali korekcyjnej a ścianą klatki schodowej (spadek                     

w posadzce należy oznaczyć kontrastowym kolorem i wykończyć materiałem 

antypoślizgowym) 



 

Na sali gimnastycznej, sali korekcyjnej oraz magazynie sprzętu sportowego przyjęto 

jednakową podłogę systemową (deska sportowa – panel – z litego drewna) na 

jednakowym poziomie. 

 

System należy ułożyć na istniejącej wylewce betonowej, którą należy zabezpieczyć 

hydroizolacją oraz folią PE. 

Proponowane elementy składowe systemu: 

- amortyzator elastyczny na przykład neoprenowy gr. 15 mm, 

- legar dolny z drewna iglastego gr. ok. 23 mm, 

- legar górny z drewna iglastego gr. ok. 23 mm, 

- sportowa deska z litego drewna gr. min. 21 mm., rodzaj drewna Hevea, klon, jesion lub 

buk, 

- szerokość deski min. 129 mm, 

- długość deski min. 1830 mm, 

- deski sportowe lakierowane fabrycznie, 

 

Warunki techniczne wykonania proponowanej podłogi sportowej: 

Wysokość całkowita systemu około 83 mm. 

Na istniejącym podłożu należy ułożyć hydroizolację oraz folię PE, której zadaniem jest 

stabilizacja wilgoci konstrukcji drewnianej i nawierzchni sportowej, ma ograniczyć wpływ 

wilgoci wynikającej z różnicy temperatur. Folia PE nie chroni natomiast konstrukcji podłogi 

przed działaniem wilgoci gruntowej. 

 

Na folii należy ułożyć systemowy ruszt składający się np. z: 

- legara dolnego o wymiarach ok. 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 400 mm                           

z przymocowanymi specjalnymi elementami elastycznymi absorbującymi energię, 

wykonanymi na przykład z neoprenu o grubości 15 mm, 

- legara górnego o wymiarach ok. 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 100 mm. 

W celu podniesienia i prawidłowego wypoziomowania podłogi należy zastosować 

odpowiednie kliny regulacyjne. 

Do rusztu przymocować deski podłogowe (panele) z litego drewna  o grubości min.                        

21 mm. 

Kolejne panele podłogowe muszą łączyć się między sobą na pióro i wpust na każdej 

krawędzi. Panele muszą być fabrycznie pomalowane lakierem na gotowo oraz muszą 

umożliwiać co najmniej 10-cio krotną renowację przeprowadzoną poprzez cyklinowanie 

zużytej w trakcie eksploatacji warstwy panelu bez szkody dla ich stabilności. Całość 

wykończona musi być systemową listwą przyścienną z drewna iglastego w kolorze 

naturalnym, malowana lakierem bezbarwnym z otworami umożliwiającymi wentylację 

grawitacyjną podłogi. Faza kończąca polega na malowaniu linii boisk sportowych. 

Podłoga powinna spełniać wymagania opisane w normie EN 14904:2009. 



System podłogi sportowej musi posiadać: 

- certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu z normą 

EN 14904:2009, 

- deklarację zgodności wystawiona przez producenta na wykonaną podłogę sportową, 

- system podłogi sportowej musi posiadać klasyfikację (ocenę) potwierdzającą, że 

materiał jest trudno zapalny albo posiadać raport  z badań potwierdzający, że materiał 

ma klasę palności Cfl-S1, 

- deklaracja zgodności, że wyrób posiada znak CE. 

 

UWAGA. 

Dopuszcza się inne 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, to jest: 

- sportowa deska z litego drewna gr. min. 21 mm., rodzaj drewna Hevea, klon, jesion lub 

buk, 

- szerokość deski min.  129 mm, 

- długość deski min. 1830 mm, 

- deski sportowe lakierowane fabrycznie 

Podłoga powinna spełniać wymagania opisane w normie EN 14904:2009. 

System podłogi sportowej musi posiadać: 

- certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu z normą 

EN 14904:2009, 

- deklarację zgodności wystawiona przez producenta na wykonaną podłogę sportową, 

- system podłogi sportowej musi posiadać klasyfikację (ocenę) potwierdzającą, że 

materiał jest trudno zapalny albo posiadać raport z badań potwierdzający, że materiał 

ma klasę palności Cfl-S1, 

- deklaracja zgodności, że wyrób posiada znak CE. 

W przypadku zastosowania podłogi o innej wysokości niż zakładana w projekcie, należy 

odpowiednio dostosować wysokość posadzki na korytarzu. 

W zakresie przewidzianej realizacji należy wykonać również ewentualną dylatację jeżeli takową 

zaleca wykonać producent danego systemu podłogi. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o warunkach użytkowania podłogi               

w celu zachowania gwarancji na podłogę drewnianą.”, 

 

2) w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych - punkt 2.5 w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  „SST 4 PODŁOŻA, POSADZKI” przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

„2.5 Wymiana podłogi drewnianej (parkietu) na sali gimnastycznej, w magazynie  sprzętu 
sportowego oraz sali korekcyjnej. 

Grubość konstrukcji podłogi pod przedstawioną podłogę drewnianą ok. 8,3 cm. 
 

 



Po dokonanych odkrywkach stwierdzono: 

- na sali gimnastycznej grubość aktualnej konstrukcji od poziomu parkietu do poziomu 

wylewki pod konstrukcją wynosi około 14 cm (parkiet 2,2 cm, legary w dwóch 

warstwach o wysokościach 3 cm oraz 6 cm, podkładki drewniane około 2 cm) 

- na sali korekcyjnej oraz w magazynie sprzętu sportowego (ten sam rodzaj posadzki) 

grubość aktualnej konstrukcji od poziomu parkietu do poziomu wylewki pod konstrukcją 

wynosi około 7,5 cm (parkiet 2,2 cm + warstwa wylewki samopoziomującej około 5 cm). 

Próg między salą gimnastyczną a magazynem sprzętu sportowego wynosi 7,4 cm. Próg 

między salą gimnastyczną a korytarzem wynosi około 9 cm. 

W celu zniwelowania różnic poziomów między posadzkami (zlikwidowania progów) 

przyjęto: 

- wymianę drewnianej podłogi na sali gimnastycznej na podłogę drewnianą o mniejszej 

grubości. Aktualnie 14 cm, zaprojektowano około 8,3 cm. O około 6 cm zostanie 

obniżony poziom posadzki; 

- wymianę drewnianej podłogi na sali korekcyjnej oraz w magazynie sprzętu sportowego 

na podłogę drewnianą o większej grubości. Aktualnie około 7,5 cm, zaprojektowano 

około 8,3 cm. 

Dzięki powyższemu uzyskano jednakowy poziom posadzki w 3 pomieszczeniach bez 

progów o jednakowej podłodze drewnianej. 

Dzięki obniżeniu poziomu sali gimnastycznej o 6 cm oraz podwyższeniu poziomu 

korytarza (płytki gresowe na kleju) o 3 cm różnica między salą gimnastyczną  a korytarzem 

zostanie zniwelowana. Powstałą różnicę poziomów między korytarzem a spocznikiem 

klatki schodowej należy zniwelować nieznacznym spadkiem w posadzce na długości                      

113 cm między ostatnimi drzwiami sali korekcyjnej a ścianą klatki schodowej (spadek                     

w posadzce należy oznaczyć kontrastowym kolorem i wykończyć materiałem 

antypoślizgowym) 

Na sali gimnastycznej, sali korekcyjnej oraz magazynie sprzętu sportowego przyjęto   
jednakową podłogę systemową (deska sportowa – panel – z litego drewna) na jednakowym 
poziomie. 

 

System należy ułożyć na istniejącej wylewce betonowej, którą należy zabezpieczyć 

hydroizolacją oraz folią PE. 

Proponowane elementy składowe systemu: 

- amortyzator elastyczny na przykład neoprenowy gr. 15 mm, 

- legar dolny z drewna iglastego gr. ok. 23 mm, 

- legar górny z drewna iglastego gr. ok. 23 mm, 

- sportowa deska z litego drewna gr. min. 21 mm., rodzaj drewna Hevea, klon, jesion lub 

buk, 

- szerokość deski min. 129 mm, 

- długość deski min. 1830 mm, 

- deski sportowe lakierowane fabrycznie, 

 

Warunki techniczne wykonania proponowanej podłogi sportowej: 

Wysokość całkowita systemu około 83 mm. 

Na istniejącym podłożu należy ułożyć hydroizolację oraz folię PE, której zadaniem jest 

stabilizacja wilgoci konstrukcji drewnianej i nawierzchni sportowej, ma ograniczyć wpływ 

wilgoci wynikającej z różnicy temperatur. Folia PE nie chroni natomiast konstrukcji podłogi 

przed działaniem wilgoci gruntowej. 

 



Na folii należy ułożyć systemowy ruszt składający się np. z: 

- legara dolnego o wymiarach ok. 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 400 mm                            

z przymocowanymi specjalnymi elementami elastycznymi absorbującymi energię, 

wykonanymi na przykład z neoprenu o grubości 15 mm, 

- legara górnego o wymiarach ok. 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 100 mm. 

W celu podniesienia i prawidłowego wypoziomowania podłogi należy zastosować 

odpowiednie kliny regulacyjne. 

Do rusztu przymocować deski podłogowe (panele) z litego drewna o grubości min. 21 mm. 

Kolejne panele podłogowe muszą łączyć się między sobą na pióro i wpust na każdej 

krawędzi. Panele muszą być fabrycznie pomalowane lakierem na gotowo oraz muszą 

umożliwiać co najmniej 10-cio krotną renowację przeprowadzoną poprzez cyklinowanie 

zużytej w trakcie eksploatacji warstwy panelu bez szkody dla ich stabilności. Całość 

wykończona musi być systemową listwą przyścienną z drewna iglastego w kolorze 

naturalnym, malowana lakierem bezbarwnym z otworami umożliwiającymi wentylację 

grawitacyjną podłogi. Faza kończąca polega na malowaniu linii boisk sportowych. 

 

Podłoga powinna spełniać wymagania opisane w normie EN 14904:2009. 

System podłogi sportowej musi posiadać: 

- certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu z normą 

EN 14904:2009, 

- deklarację zgodności wystawiona przez producenta na wykonaną podłogę sportową, 

- system podłogi sportowej musi posiadać klasyfikację (ocenę) potwierdzającą, że 

materiał jest trudno zapalny albo posiadać raport z badań potwierdzający, że materiał 

ma klasę palności Cfl-S1, 

- deklaracja zgodności, że wyrób posiada znak CE. 

 

UWAGA. 

Dopuszcza się inne 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, to jest: 

- sportowa deska z litego drewna gr. min. 21 mm., rodzaj drewna Hevea, klon, jesion lub 

buk, 

- szerokość deski min.  129 mm, 

- długość deski min. 1830 mm, 

- deski sportowe lakierowane fabrycznie 

Podłoga powinna spełniać wymagania opisane w normie EN 14904:2009. 

System podłogi sportowej musi posiadać: 

- certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu z normą 

EN 14904:2009, 

- deklarację zgodności wystawiona przez producenta na wykonaną podłogę sportową, 

- system podłogi sportowej musi posiadać klasyfikację (ocenę) potwierdzającą, że 

materiał jest trudno zapalny albo posiadać raport z badań potwierdzający, że materiał 

ma klasę palności Cfl-S1, 

- deklaracja zgodności, że wyrób posiada znak CE. 

W przypadku zastosowania podłogi o innej wysokości niż zakładana w projekcie, należy 

odpowiednio dostosować wysokość posadzki na korytarzu. 



W zakresie przewidzianej realizacji należy wykonać również ewentualną dylatację jeżeli takową 

zaleca wykonać producent danego systemu podłogi. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o warunkach użytkowania podłogi                 

w celu zachowania gwarancji na podłogę drewnianą.”. 

 

 

II. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 
III. Dokonana ww. zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do 
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
IV. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom ww. Zmiana treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wiąże Wykonawców. 

 
 

 
                                                                                   

                                                                                  Burmistrz 
                                                    Gminy i Miasta   

                                                                         Czerwionka-Leszczyny 
                                                     Wiesław Janiszewski 

 


