Jakubów, dnia 15 stycznia 2016 r
IN.271.1.2016.AW
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. poz. 2164) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego
z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów gmina
Jakubów” tj:
1. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania systemowej drewnianej podłogi sportowej
spełniającej wszystkie wymagania normy PN-EN 14904.
2. Czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z normą PN-EN 14904, podłogi typu 4
spełniającej wyższe parametry, udokumentowanej odpowiednimi wynikami badań lub
certyfikatem CE?
3. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania posadzki sportowej z desek sportowych
(paneli) składających się z połączonych ze sobą klepek o grubości 22 mm w całości
fabrycznie lakierowanych „na gotowo”.
4. Czy Zamawiający wymaga aby wykonać systemową podłogę sportową wykończoną deską
sportową składającą się z połączonych ze sobą klepek o grubości 22 mm z litego drewna
liściastego (np.: dąb, buk lub jesion) spełniającą wszystkie wymogi normy PN-EN 14904.
5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany system podłogi drewnianej posiadał
certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np.: FIBA (koszykówki) lub IHF (piłki
ręcznej). Wymóg posiadania takiego certyfikatu pozwoli wyeliminować podłogi sportowe
niskiej jakości i zagwarantuje wykonanie na Sali oryginalnego systemu podłogi sportowej.
6. Czy Zamawiający żąda, aby podłoga sportowa posiadała certyfikaty poszczególnych
związków sportowych. Jeżeli tak to jakie?
7. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np.
ARIM SPORT 2.S zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami wzoru umowy rozliczenie za
wykonanie zadania będzie następować fakturami częściowymi, wystawianymi nie
częściej niż raz na kwartał - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, pod warunkiem zakończenia w całości
danego etapu robót lub elementu robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
oraz podpisanym przez inspektora nadzoru protokołem częściowego odbioru robót,
przy czym:
1) w 2016 r nie więcej niż 10% kwoty, o której mowa w § 7 ust.1;
2) w 2017 r. nie więcej niż 67,5% kwoty, o której mowa w § 7 ust.1;
3) w 2018 r. pozostała kwota.

Odpowiedź na pytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
W Sali sportowej zaprojektowana podłoga spełnia wymagane normy (normy są zalecane a nie
obligatoryjne). Podłogę należy wykończyć klepką dębową kl. I gr. 22 mm układana na tzw.
Kryty gwóźdź.

Odpowiedź na pytanie 9.
Zamawiający potwierdza, że rozliczenia za wykonanie zadania będą następować zgodnie z
zapisami umowy tj. jak powyżej w zadanym pytaniu.
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