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zapyta ń oraz wyja śnienia dotycz ące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.) Zespó ł Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł w Goździe przekazuje tre ść
zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym post ępowaniu wpłynęły następuj ące zapytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej pod łogi ARIM SPORT!
Double 4.0.
Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry pod łogi jak np. absorpcja energii
uderzenia, ugięcie po..........we, współczynnik odbicia ......musz ą odpowiadać wymogom
wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotycz ących podłóg sportowych tj. EN-PN
14904 i DN 18032 cz.2, które to normy —jednocze śnie - bardzo rygorystycznie traktuj ą bezpieczeństwo
ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kr ęgosłupa - parametr
„.odkształcenie pionowe", jak i możliwość upadków i zwi ązanych z nimi urazach - parametr „tarcie
(śl.....ść) j „amortyzacja uderzenia". W przypadku proponowanego przez nas systemu - tzw.,,
nty —urazowo ści" (w poniz............be!i -„ Amortyzacja uderzenia") wynosi 58 % energii
uderzenia wywracaj ącego się ucznia. zostaje zabsorbowane przez pod łogę, tyleż samo mniej obciążeń
wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegaj ącego zawodnika. Nale ży przy tym pami ętać, że wg posiadanych
przez nas informacji wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe,
zarówno zewnętrzne jak i wewn ętrzne przeznaczone do gier zespo łowych dla młodzieży szkolnej,
gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i m łodzieży w okresie rozwoju ich kr ęgosłupa układu
Mięśniowo ............... doo 2020 roku b ędą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.
Stosowana przez nas wykładziny świetnie sprawdzaj ą się na całym świecie, zarówno w
przyszkolnych salach gimnastycznych jak i w halach sportowych „w których odbywaj ą się I - ligowe
rozgrywki wszystkich rodzajów gier zespo łowych.
Jest to nawierzchnia
- naturalna - z linoleum,
- homogeniczna - a wi ... jej warstwa ścieralna wynosi 4 mm - jest tak zwan ą wykładziną
ścieralną d..... dlatego jej trwa łość to około 80 lat.
- tania w eksploatacji - bardzo niski koszt piel ęgnacji,
- wielofunkcyjna - w przeciwie ństwie do innych produktów, gwarancja nie obwarowana jest żadnym
ograniczeniem dotycz ącym urządzania na- niej spotka ń pozasportowych typu akademie, bale,
dyskoteki, które to imprezy nie powoduj ą żadnych ujemnych skutków dla wyk ładziny.
- obj ęta prog.........cio letniej gwarancji fabrycznej.
W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu pod łogi otrzymacie Pa ństwo
Swiadectwo potwierdzaj ące zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.
Odpowiedź
Zamawiaj ący dopuszcza o parametrach takich jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub lepszych.

Niniejsze odpowiedzi zostan ą niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali
SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj ącego w dniu
07.06.2013.
Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część .
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.
DYREyOR

5ąf

Y

