
Pytania i odpowiedzi do przetargu ogłoszonego w BZP, numer ogłoszenie 111365-2014  

z dnia 23.05.2014 r. 

dotyczy: Przetargu na „Remont bieżni wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego „UNIA” Kalety. 

1. Wobec treści Specyfikacji Technicznej. p. 4.2 SIWZ oraz p. M-00.000.00 podnoszę co następuje 

 

Sposób opisania wymagań Zamawiającego w zakresie nawierzchni syntetycznych jak również 

katalogu dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia minimalnych parametrów 

technicznych wskazuje na ich określeniu ponad miarę i ograniczeniu do produktów firmy Conica – 

nawierzchni  Conipur SP oraz Conipur EPDM. Dokumentacja techniczna nie tylko odnosi się do nazw 

handlowych ale w korelacji z nimi wskazuje wyniki badań dla tych nawierzchni  m. in. Instytutu 

Techniki Budowlanej. Należy podnieść ponadto iż Conipur SP  oraz Conipur EPDM są skrajnie różnymi 

nawierzchniami – Conipur SP do nawierzchnia lekkoatletyczna typu natrysk (spray) zaś Conipur EPDM 

nawierzchnia stosowana z reguły na boiska wielofunkcyjne i place zabaw. 

 

Mając na uwadze powyższe proszę o usunięcie z opisu technicznego nazw własnych oraz parametrów 

minimalnych odnoszących się do konkretnych produktów i określenie wymogów minimalnych 

zgodnie z art. 29 p. 1-3 Ustawy PZP. 

Odpowiedź. 

Należy przyjąć nawierzchnie Conipur SP (przepuszczalną) lub równoważną zgodnie z zaleceniami 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

 

2. Wnoszę o wprowadzenie wymogu dostarczenia po wykonaniu obiektu wyników badań 

akredytowanego laboratorium (Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie lub 

laboratorium akredytowanego przez IAAF) potwierdzających spełnianie parametrów oferowanej 

nawierzchni zgodnie z przedłożoną kartą techniczną i wynikami badań akredytowanego 

laboratorium. Brak takich badań i weryfikacji zainstalowanych nawierzchni naraża Zamawiającego na 

ryzyko ujawnienia wad ukrytych przedmiotu umowy w okresie użytkowania który nie jest objęty 

gwarancją. Działając w interesie publicznym i wydatkując środki publiczne Zamawiający ma 

obowiązek racjonalnego i efektywnego ich wydatkowania. 

Odpowiedź. 

Zamawiający zamierza dokonać badania nawierzchni przez akredytowane laboratorium we 

własnym zakresie. 

 

 

3. Zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną jako podbudowę nawierzchni należy wykonać 

beton jamisty ze zbrojeniem rozproszonym. Zgodnie z technologią jako podbudowy nawierzchni 

poliuretanowych można stosować beton ze zbrojeniem  rozproszonym lub beton jamisty – określony 

przez Zamawiającego beton jamisty ze zbrojeniem rozproszonym nie jest powszechnie dostępny. 

Ponadto, warstwy podbudowy z piasku, geowłókniny oraz kruszywa w układzie określonym przez 

Zamawiającego są uzasadnione w przypadku stosowania pod nawierzchnię ET lub podbudowy 

sztywnej z asfaltu. Technicznie prawidłowym w przypadku podbudowy betonowej jest wykonanie jej 

bezpośrednio na zagęszczonej podsypce piaskowej z pominięciem geowłókniny oraz kruszywa 

naturalnego. 

Wobec  - czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni poliuretanowej na zagęszczonej podsypce 

piaskowej gr. 15 cm i zdylatowanym betonie ze zbrojeniem rozproszonym zatartym na gładko ? 

Rozwiązanie takie jest nie tylko rozwiązaniem technicznie prawidłowym ale pozwoli obniżyć 

Zamawiającemu koszt realizacji przedmiotowego Zamówienia. 

 

Odpowiedź. 

Realizacja zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ. 



 

 

 

 


