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Wszyscy Wykonawcy  
 
 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na 
wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie:  
 
 
 

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” 
przy ul. Częstochowskiej w Ozimku” 

 
 
 
 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
 
 
Pytanie 1. „Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących nawierzchni poliuretanowej. Informujemy, że nawierzchni typu 
natrysk oraz nawierzchnia 2S, to zupełnie inne technologie wykonania. Proszę o informację, czy nawierzchnia ma zostać 
wykonana jako dwuwarstwowa natryskowa 13 mm czy typu 2S, czyli 8 mm SBR i 8 mm EPDM.  Przy wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa konieczne jest położenie wyrównującej warstwy ET. Proszę o weryfikacje oraz 
potwierdzenie, że wymagane jest zastosowanie warstwy wyrównującej ET. „ 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące nawierzchni poliuretanowej 
na następujące: 

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

Nawierzchnia typu 2s, o parametrach nie gorszych niż: 

Grubość całkowita min. 16mm 



 
 GMINA OZIMEK  
              siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
              46 – 040 Ozimek 
              Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b 
 

ZZP.271.36.2021.AK 
__________________________________________________________________________________                                                                                

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GMINA OZIMEK, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
ul. ks. J. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek 
tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811, www.ozimek.pl                                                

Wytrzymałość na rozciąganie 0,4-0,5 Mpa 

Wydłużenie przy zerwaniu 55-57 % 

Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły, 23st.C) 40-45% 

Odkształcenia pionowe (23st.C) 1,8-2,0mm 

Odporność na zużycie przy ścieraniu 0,5-1,1 

Opór poślizgu: 

- nawierzchnia sucha 95-100 

- nawierzchnia mokra 55-58 

Odbicie piłki 95-100 

 
Pytanie 2. „Czy w ślad za zapisami SWZ dokumenty charakteryzujące nawierzchnię należy dołączyć do oferty 
przetargowej?” 
 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 
dotyczące systemu nawierzchni, które należy dołączyć do oferty: 
a)Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne, akredytowane przez 
IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe. 
b) Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 potwierdzające 
wymagane parametry nawierzchni. 
c) Certyfikat FIBA 
d) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 
e) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej 
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia 
gwarancji w oryginale. 
f) Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny. 
g) Kompletny raport z badań na zgodność z ochroną środowiska-norma DIN 18035- 
6/2014-12 dotyczące zawartości metali ciężkich. 
h) Raport z badań na zawartość WWA. 
Dokumenty charakteryzujące nawierzchnię pozwolą Zamawiającemu na ocenę zgodności oferty z dokumentacją przetargową 
oraz uchronią Zamawiającego przed próbą zastosowania produktów niezgodnych z dokumentacją na etapie realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga złożenia w/w dokumentów 
 
 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


