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Wyjaśnienie Nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.
"Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSIR w Kole,
przy ul. Sportowej 12".

Gmina Miejska Koło działając na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, na które niniejszym odpowiadamy:

Pytanie nr l.
Projekt i SSTWIOR i SIWZ podaje opis grubości warstw nawierzchni pu niezgodnie z technologią.
Projekt podaje:

Zaproje>ktowano nawJerzchnię poliuretanową typu natrysk składającą się z. dwóch

warstw: "elastycznej (nośnej) ł uzytkowej (natryskowej). Warstwa nośna stanowi mieszaninę

granuJatu gumowego SBR i lepiszcz,a: poliuretanowego gr. lOmm. Układana jest

mecnaniczniej, beZ,S,połnowo, przy pomocy dedykowanego urządzenia. 'Warstwę nośną

pokrywa się warstwą uż.ytkową (system polh:J,r,etanowy z.mieszany z granulat.em lEPOM}.

Czynność: tą wykonuje slft pOlOue.z natrysk mechanicz.ny (przy uzVciu specjalnej natryskarki).

Grubość warstwy uiytkowej .3mm. Nawierz:cnnia poliuretanowa z:os·timie wy.konana na
SSTWIOR (SST -11) podaje:
Nawierzchniajest wielowarstwowa składająca się z:
D Cwarstwy poliuretanowej natryskowej grubości - 3mm
~.~:::Jwarstwyzewnętrzna użytkowa SBR - grubości 10mm
SIWZ podaje:
h) Dostarczenie i ułożenie nawierzchni poliuretanowej skoczni na powierzchni 64,70 m2
tj.: warstwa stabilizująca ET grubości 3,5 cm, nawierzchnia poliuretanowa typ natrysk,
warstwa gr. 13 mm (3mm+ 10mm SBR), wraz z transportem, montażem i natryskiem
linii.
Ww. opisy są niezgodne z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu
NATRYSK bez względu na producenta.
Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRSYK (bez względu na producenta) przewiduje
zawsze, że wierzchnia warstwa ma ok. 2 mm a dolna z SBR+pu o gr. ok. 11 mm.
Chodzi generalnie o niewłaściwe określenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni wykonywanej
w formie natrysku.
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa
się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej
wykonania zużywa się materiał w ilości do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości
warstwy.
Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego
następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej
nawierzchni.
Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalności dla wody.
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości 3 mm zmusza go do
wykonania robót niezgodnie z technologią.



W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku 3 mm -
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni pu typu NATRYSK.
W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości natrysku na zgodnie z
technologią tj. grubości ok. 2 mm i dolnej warstwy na ok. 11 mm.
Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie
grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze
standardami technologicznymi.

Ad.1.
Zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowana
nawierzchnia ma spełniać wymogi PZLA zgodne z wytycznymi IAAF w zakresie parametrów
nawierzchni na obiektach sportowych określonych w wytycznych:

A. Ministerstwo Sportu i Turystyki: "Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów
lekkoatletycznych" - Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , Departament Infrastruktury Sportowej, Warszawa
styczeń 2017.

B. Polski Związek Lekkiej Atletyki, Komisja obiektów i Urządzeń: "Założenia dla projektantów
stadionów LA" , Warszawa 25 lutego 2015,

Zapisy przywołanych wytycznych "A" podają grubość warstwy użytkowej na poziomie 2-3mm - w
dokumentacji technicznej przyjęto wartość do górnej granicy przedziału - 3mm. Ponadto w
dokumentacji technicznej przedstawiono wymagania dotyczące określonych parametrów nawierzchni
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IAAF oraz normą PN-EN 14877:2014-02. Tabelę z
podstawowymi parametrami wymaganymi dla projektowanej nawierzchni przedstawia się następująco:

Tabela nr 1- zestawienie NORMA PN-EN 14877:2014-wymogów normy PN-EN oraz 02 WYTYCZNE lAAF
wymogów lAAF PARAMETR

Grubość - mm ~ 10 >13mm

Wytrzymałość na rozciąganie ~0,5 (nawierzchnie
~ 0,4 nieporowate)/ ~0,4[Mpa]

(nawierzchnie porowate)
Wydłużenie przy zerwaniu [%} >40 >40
Amortyzacja (redukcja siły) 25 - 50 35 - 50(lO - 40 St.C) [%]

Odkształcenie JJjonowe [mm]
O 'C :::;3 0,6 - 2,5

+ 23 'C <3 0,6 - 2,5
+40 'C <3 0,6 - 2,5

Scieralnosć [Id <4 -
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)

nawierzchnia sucha 80 - 110 -

nawierzchnia mokra 55 - 110 > 0,5
Odporność na kolce - spadek

nie więcej niż 20% odwytrzymałości i wydłużenia po wartości wyjściowych -
kolcach

Starzenie (skala szarości) >3 -

Przepuszczalność wody [mm/h] I > 150

-----~- -



Wykonawca odpowiada za jakość wykonania nawierzchni oraz za jej zgodność z wymaganymi
parametrami co musi potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Ponadto wszystkie materiały oraz
urządzenia wyposażenia muszą być dopuszczone do użytku przez PZLA. Wszystkie urządzenia
wchodzące w skład wyposażenia obiektu muszą posiadać certyfikat IAAF zgodnie z zestawieniem
wykazu sprzętu określonym w dokumentacji technicznej oraz posiadać wymagane atesty, deklaracje
certyfikaty dopuszczające do stosowania na obiektach sportowych.

Pytanie nr 2.
SIWZ podaje kryteria oceny oferty:
l. Cena (C) Max. 100 60%
3. Gwarancjajakości (G) Max. 100 40%

i jednocześnie określa punktację za gwarancję:
Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:
a) gwarancja 5 lat - Opkt-ów,
b) gwarancja 5 lat i 6 miesięcy - 10 pkt-ów,
c) gwarancja 6 lat - 20 pkt-ów,
d) gwarancja 6 lat i 6 miesięcy - 30 pkt-ów,
e) gwarancja 7 lat - 40 pkt-ów,
f) gwarancja 7 lat i 6 miesięcy -50 pkt-ów,
g) gwarancja 8 lat - 60 pkt-ów,
h) gwarancja 8 lat i 6 miesięcy -70 pkt-ów,
i) gwarancja 9 lat - 80 pkt-ów,
j) gwarancja 9 lat i 6 miesięcy - 90 pkt-ów,
k) gwarancja 10 lat i powyżej - 100 pkt-ów.
Należy obiektywnie stwierdzić, że zamawiana nawierzchnia pu typu NATRYSK charakteryzuje się
mniejszą trwałością wierzchniej warstwy niż 10 lat przy intensywnej eksploatacji.
Projekt umowy podaje, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady powstałe na
normalnego zużycia, jednak ze względu na możliwość nieznajomości technologii i właściwości
nawierzchni pu przez Zamawiającego, zachodzi obawa, że normalne zużycie nawierzchni pu nie
będzie uwzględniona w ramach zapisu umowy.
W celu uniknięcia nieporozumień niezbędne jest potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje
eksploatacyjnego zużycia nawierzchni pu poprzez wytarcie się warstwy natrysku.
Chodzi o uniknięcie sytuacji kiedy nawierzchnia pu ma wytarta wierzchnią warstwę poprzez jej
eksploatacyjne zużycie (wytarcie) a Zamawiający będzie wymagał jej uzupełnienia w ramach
udzielonej gwarancji.
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje
eksploatacyjnego zużycia nawierzchni pu poprzez wytarcie się warstwy natrysku.

Ad.2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte zostały w § 10 projektu umowy
stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3.
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego
zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Ad.3. Zgodnie z paragrafem 4 ust 1 umowy wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot
umowy w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Stosownie zaś do ust. 3 tegoż paragrafu "zakończenie
przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy po
przeprowadzeniu oględzin". Odbiór końcowy ma zaś być przeprowadzony w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót na piśmie. Mając zatem powyższe na względzie należy
stwierdzić, że terminem zakończenia robót budowlanych (przedmiotu umowy) jest data
sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru
zobowiązuje jedynie inwestora do wszczęcia procedury odbioru i wyznaczenia w terminie 7 dni
(od daty tego zgłoszenia) odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego jest zaś dokumentem
potwierdzającym wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy.



Pytanie nr 4.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja tajest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad.4. TAK.

Pytanie nr 5.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad.S. TAK

Pytanie nr 6.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu
granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z
recyklingu.

Ad.6. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie nr 7.

STWIOR (SST-05) podaje w pkt. 5.2.2.2. Pielęgnacja trawników, w którym opisany jest sposób jej
wykonywania.
Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres obowiązków/robót
wykonawcy.

Ad.7.
W zakresie robót dla Wykonawcy jest pielęgnacja trawnika do momentu pełnego ukorzenienia.
Na etapie eksploatacji obiektu pielęgnacja trawnika leży po stronie Inwestora.


