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                                                                                             Wszyscy  Wykonawcy 

                                                                                                __________________

                                                                                           treść niniejszego pisma zamieszczono

                                                                                                              na stronie www.bip.murow.pl

                                     Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy  przetargu nieograniczonego – „Budowa sali  gimnastycznej  z  zapleczem socjalnym i
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 .

Na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.
2164.) Urząd Gminy w Murowie informuje, że do siedziby Zamawiającego w dniu 23.06.2016r.
wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia. Treść
niniejszego wyjaśnienia,  bez ujawnienia źródła  zapytania,  przesyła  wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie
internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1.
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  podłoga  sportowa  powierzchniowo-elastyczna
wykończona 22mm grubości twardym drewnem litym  spełniała parametry normy PN-EN14904
(Nawierzchnie  terenów  sportowych  -  Halowe  nawierzchnie  sportowe  przeznaczone  do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja) w zakresie A3, czy najwyższym A4?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa spełniała wymagania normy PN EN 14904

w najwyższym zakresie A4.

http://www.bip.murow.pl/


Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający w celu uniknięcia użycia produktów o słabej jakości będzie wymagał podłogi
sportowej, która będzie posiadała min. 2 certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych,
np. FIBA, FIVB, IHF, BWF, IKF,itp.?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie wymaga certfikatów.

Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający  będzie  wymagał  by grubość  panela/klepki/deski  tj.  min.22mm zapewniała
możliwość szlifowania/renowacji posadzki do min. 6mm grubości?

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Nie.

Pytanie nr 4.
W  związku  z  faktem,  iż  połączenia  pióro-wpustu  pomiędzy  panelami/klepkami/deskami,  a
szczególnie na ich krótkich krawędziach stanowią słabe punkty podłogi, czy Zamawiający będzie
wymagał, aby pojedynczy element powierzchni (panel/deska) pokrywał powierzchnię minimum
0,40m2, co zapewni ograniczenie ilości styków na podłodze i zwiększy wytrzymałość posadzki?

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Nie.

Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu będzie wymagał, aby wszystkie
elementy systemu pochodziły od jednego producenta? Zapewni to odpowiednią jakość produktu,
jakość wykonania podłogi sportowej i bezproblemową gwarancję na produkt i usługę.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Nie.

Pytanie nr 6.
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał,  aby  podbudowa  podłogi  sportowej  powierzchniowo  –
elastycznej  była  wykonana  z  trwałych  materiałów takich  jak  sklejka?  Materiał  typu  drewno
strugane, który jest wykorzystywane niekiedy jako legary podłóg charakteryzuje się ograniczoną
trwałością oraz zwiększoną w stosunku do sklejki higroskopijnością.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Nie.

Pytanie nr 7.
Czy  Zamawiający  w  celu  uniknięcia  błędu  na  budowie,  zapylenia,  zabrudzenia  itp.  Będzie
wymagał aby warstwa wierzchnia podłogi sportowej  była wykończona fabrycznie lakierem o



przeznaczeniu  sportowym  (o  odpowiednim  parametrze  poślizgu,  połysku  i  odbicia
zwierciadlanego) grubość warstwy min. 40µ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Podłoga sportowa musi spełniać parametry techniczne zgodnie z normą PN EN 14904 dla

podłogi A4.

Pytanie nr 8.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby warstwę wierzchnią stanowiło drewno lite o twardości
min. 3,6 w skali Brinella?

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Podłoga sportowa musi spełniać parametry techniczne zgodnie z normą PN EN 14904 dla

podłogi A4.

Pytanie nr 9.
Czy Zamawiający dopuści inne poza dębem twarde gatunki liściaste, które mają zastosowanie w
sporcie, tj. buk, klon, jesion, pod warunkiem spełnienia parametru twardości min. 3,6 w skali
Brinell’a?

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Nie.

Pytanie nr 10.
Czy  Zamawiający  w  celu  uzyskania  odpowiedniej  wysokości  podłogi  sportowej  dopuści
rozwiązanie dwu- lub jedno-legarowe pod warunkiem spełniania parametrów normy EN 14904 w
typie podłogi  A4 (najwyższy)  oraz pod warunkiem że ruszt podłogi sportowej  jest  w całości
systemowy i elastyczny?

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Nie.

Pytanie nr 11
Czy  do wyceny należy przyjąć posadzkę sportową z nawierzchnią PCV o gr. min. 7 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Nie.

Pytanie nr 12.
Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ w części III ptk 3.2 wiedza i doświadczenie. Zamawiający
sformułował wymaganie w stosunku do Wykonawców, by wykazali  wykonanie jednej  roboty
budowlanej  polegającej  na  budowie,  rozbudowie  lub  przebudowie  budynku  o  wartości  nie
mniejszej niż 2 000 000,00zł brutto.
W  opinii  Wykonawcy  ww.  wymóg  jest  nazbyt  liberalny  dla  ubiegających  się  o  realizację
przedmiotowego zadania w stosunku do rodzaju, zakresu rzeczowego, a przede wszystkim zaś
przeznaczenia planowanej inwestycji.



Przedmiotem postępowania  objęta  jest  budowa Sali  gimnastycznej,  o  powierzchni  zabudowy
1 841m2, i o kubaturze 16 692m3 , stanowiący w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych ,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do kategorii budynków użyteczności publicznej.
Budynki tej kategorii , muszą spełniać cały szereg uwarunkowań, by mogły zostać dopuszczone
do  bezpiecznego  użytkowania  przez  dużą  liczbę  użytkowników.  Należy  również  wziąć  pod
uwagę fakt ,  iż ta konkretna sala gimnastyczna jest budynkiem wielkopowierzchniowym oraz
budynkiem o dużej kubaturze.
Dlatego też dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców , którzy wykażą budowę ,
przebudowę  lub  rozbudowę  jakiegokolwiek  budynku  o  wartości  2 000 000,00zł,  ale  nie
posiadających  takiego  doświadczenia  dotyczącego  budynku  użyteczności  publicznej,  stwarza
ryzyko  dla  Zamawiającego  oraz  przyszłych  użytkowników,  w  przedmiocie  zagrożenia  dla
bezpieczeństwa użytkowania obiektu.
Dlatego też, Wykonawca wnosi o zmianę treści przywołanego na wstępie wymogu, na „
(…) wykazali wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyli,  jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie,  rozbudowie  lub  przebudowie
budynku  użyteczności  publicznej  o  wartości  nie  mniejszej  niż  2 000 000,00zł  brutto  oraz  o
kubaturze nie mniejszej niż 15 000m3.”

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie  zmienia  przedmiotowego zapisu.  Zapis  Rozdziału  5 SIWZ warunek

posiadania wiedzy i doświadczenia pozostaje bez zmian.        

Pytanie nr 13.
W opisie ogólnym jest informacja, że wentylację obejmuje odrębny projekt branżowy którego nie
ma w śród załączników. Prosimy o zamieszczenie oddzielnego projektu na wentylację.

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 14.
Prosimy o podanie dokładnej informacji co wchodzi w zakres wyposażenia Sali gimnastycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zgodnie z załączoną do dokumentacji technologią. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr

14 – ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 1-60.

Pytanie nr 15.
W opisie  technicznym  jest  zapis  „  W ramach  inwestycji  wykonać  drenaż  obwodowy (  wg
odrębnego opracowania)”. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Drenaż obwodowy nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 16. 
Prosimy o zamieszczenie projektu geologicznego.



Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający uzupełnił dokumentację.

Pytanie nr 17. 
Czy roboty zewnętrzne wchodzą w zakres  przetargu?.  Jeżeli  tak to  prosimy o zamieszczenie
projektu nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający uzupełnił dokumentację.

Pytanie nr 18. 
Czy szafa GPD wymieniona na str. 12 opisu technicznego jest tożsama z szafą TI zawartą na rys.
E-2?.

Odpowiedź na pytanie nr 18:
TAK wymienione szafki są tożsame. Należy przyjąć TI

Pytanie nr 19.
Prosimy  o  określenie  ,  w  którym  pomieszczeniu  ma  stać  szafa  informatyczna.  Wg  opisu
technicznego to w pom. 1.11 ( na rzutach nie istnieje takie pomieszczenie) wg. rys E-2 pom. 0.02.

Odpowiedź na pytanie nr 19:
Winno być w pomieszczeniu 0.02

Pytanie nr 20.
Prosimy  o  podanie  lokalizacji  gniazd/  przyłączy  dla  odbiorników  zasilanych  z  rozdzielnicy
kotłowni TK, obwód TK/1 TK/3, TK/4 – brak informacji w projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 20:
Lokalizacje  rozpatrywać na podstawie rysunku E2 łącznie z  rysunkami  instalacji  sanitarnych
dostosować według własnego uznania.

Pytanie nr 21.
Czy sygnalizator optyczno- akustyczny w tablicy TK jest dostarczany wraz z pompami, a więc
leży poza zakresem robót elektrycznych? Jeśli nie, prosimy o podanie specyfikacji urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 21:
Sygnalizator dostarczany wraz z pompami.

Pytanie nr 22.
Prosimy o zamieszczenie rzutów tras kablowych na zewnątrz  budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 22:
Przyłącz  kablowy do zasilania  zgodnie  z   planem zagospodarowania  wraz  z  przepustami  do
złącza ZK1. Inny tras kablowych za zewnątrz nie przewidziano.

Wójt
/-/ Andrzej Puławski


