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Wyjaśnienie Nr 1 

 

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 ze zm.), informuje, 

iż  w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, na które 

niniejszym odpowiadamy: 

 

1. Projekt podaje grubość wierzchniej warstwy użytkowej nawierzchni pu – 3 mm - czyli 

niezgodnie z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK. Grubość > 2 mm jest niezgodna 

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 zawsze ok. 2 mm – 

tak jest przyjęte na całym świecie. 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 max 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 >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie 

z technologią. Zwiększenie grubości warstwy natrysku może powodować iluzoryczne 

wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie 

jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. W ostatnim 

czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 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 wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną 

z technologią tj. ok. 2 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:  

 

1) 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. 

2) Polski Związek Lekkiej Atletyki, Komisja obiektów i Urządzeń: „Założenia dla projektantów 

stadionów LA” , Warszawa 25 lutego 2015,   

 

Zapisy przywołanych wytycznych w punkcie„1)” 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 

wymogów normy PN-EN oraz 

wymogów IAAF PARAMETR 

NORMA PN-EN 14877:2014-

02 
WYTYCZNE IAAF 

Grubość - mm ≥ 10 ≥ 13 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 

[Mpa] 
≥ 0,4 

≥0,5 (nawierzchnie 

nieporowate)/ ≥0,4 

(nawierzchnie porowate) 

Wydłużenie przy zerwaniu [%} ≥ 40 ≥ 40 

Amortyzacja (redukcja siły) 

(10 - 40 St.C) [%] 
25 - 50 35 - 50 

Odkształcenie pionowe [mm] 

0 'C ≤ 3 0,6 - 2,5 

+ 23 ‘C ≤ 3 0,6 - 2,5 

+40 ‘C ≤ 3 0,6 - 2,5 

Ścieralność [g] ≤ 4 - 

Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) 

nawierzchnia sucha 80 - 110 - 

nawierzchnia mokra 55 - 110 > 0,5 

Odporność na kolce - spadek 

wytrzymałości i wydłużenia po 

kolcach 

nie więcej niż 20% od 

wartości wyjściowych 
- 

Starzenie (skala szarości) ≥ 3 - 

Przepuszczalność wody [mm/h] ≥ 150 

 

Wykonawca odpowiada za jakość wykonania nawierzchni oraz za jej zgodność z wymaganymi 

parametrami, co musi potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Zamawiający nie wprowadza zmian 

w tym zakresie. 

 

2. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

Ad.2. Zgodnie z § 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.  

3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Ad.3. TAK. Patrz SIWZ- rozdz. II- Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 14) str. 6-7. 

 

4. 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.4. TAK. Patrz SIWZ- rozdz. II- Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 14) str. 6-7. 

 

5. 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.5. 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. Patrz SIWZ- rozdz. II- Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 12) 

str. 6. 

 

6. Wprowadzone przez Zamawiającego kryteria oceny gwarancja punktowana do 10 lat 10% 

oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

30% są niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ znacznie ograniczą 

konkurencję, co wpłynie jedynie na podniesienie wartości ewentualnych ofert 

przetargowych. Proponujemy zweryfikowanie podanych w SIWZ kryteriów oceny poza cena 

oferty i zastosowanie powszechniej stosowanej gwarancji 40% do 7 lat. 

 

Ad.6. Kryteria oceny ofert Zamawiający pozostawia bez zmian. 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza 

Elżbieta Modrzejewska 


