
ZTA.262-25/2022                                                                                                Ciechanów, 2022-07-08                                                                                                                                                                                         

                                                                      WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: 

Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia informujemy: 

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ław betonowych pod obrzeża 

Ad. 1 Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, natomiast projekt budowlany stanowi element 

zasadniczy przedmiotu zamówienia  

  

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wywozu ziemi z korytowania 

Ad. 2 Ziemia z korytowania będzie wykorzystana do rozścielenia przy urządzaniu zieleni. 

 

3. Na jakiej powierzchni należy przewidzieć uzupełnienie miejscowych ubytków nawierzchni? 

Ad. 3  Zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym na zadanie nr 2 

  

4. Prawidłowa frakcja górnej warstwy użytkowej z wylewki (warstwy natryskowej)  

poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM to 0,5-1,5 a nie: 0,4-1,4mm 

Ad.4 Z granulatu gumowego EPDM 0,5-1,5mm. 

 

5. Zamawiający w STWiORB wymaga przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie badań 

min na :  

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) , Ścieralność aparatem Suttgard (mm) ,Twardość według metody 

Shore'a (Sh.A) , Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni. Powyższe badania pochodzą ze 

starej, nieaktualnej ITB i nie dotyczą nawierzchni poliuretanowych a od co najmniej 5 lat 

nawierzchnie poliuretanowe nie są objęte tymi badaniami. Tabela parametrów zawiera większość 

parametrów nienormatywnych, nieujętych w obowiązującej dla nawierzchni poliuretanowych normie 

PN EN 14877:2014. Wnosimy o zmianę zapisów i wymagania parametrów z obowiązującej normy PN 

EN 14877:2014  

Ad. 5 Wymagane dokumenty do złożenia zostały określone w SWZ jako przedmiotowe środki  

           dowodowe, które są obowiązujące. 

  

      6. Zgodnie z opisem w STWiORB w dziale 2.2.1. Parametry nawierzchni poliuretanowej na     bieżnię” 

str 52-53 widnieje zapis, cyt.: Nawierzchnia poliuretanowa paroprzepuszczalna gr. min. 13 mm, nie 

prefabrykowana, bezspoinowa, mata gumowa wykonywana na miejscu instalacji przez maszynę + 

natrysk strukturalny z poliuretanu na podbudowie z kruszyw łamanych oraz warstwie ze ścieru 

gumowego, granulatu i żwiru zlepionych lepiszczem poliuretanowym o gr. 35 mm. Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności w zakresie technologii wykonania podbudowy dla nawierzchni 

poliuretanowej bieżni.  
 Ad. 6  Podbudowa dla nawierzchni poliuretanowej obowiązująca jak w projekcie budowlanym.  

     7. Okres udzielanej gwarancji jakości – przedział  możliwy do zadeklarowania. 
       Ad. 7  W kryterium oceny ofert jest : najkrótszy 24 miesiące, najdłuższy 60 miesięcy. 
           POWINNO BYĆ : najkrótszy możliwy 24 miesiące, najdłuższy możliwy 48 miesięcy.  
          Taki przedział  udzielanego okresu gwarancji jakości w kryterium oceny ofert będzie oceniany. 
                                                                                                           Adam Krzemiński – Dyrektor CUW 
                                                                                                                 Kierownik zamawiającego          


