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Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dof.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5VE.271.7.2020. Nazwa zadania.

Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowo5ci Sierakowice.

Tonrlnio z art, J$ ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz, U.2018.1986 j.t. z p6in.-b--"'- - -'-

zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego treSci specyFlkacji istotnych

warunk6w zam6wien i a, przedstawiamy nastqpujqce wyja6n i eni a;

Pytania:

1. Wyrnagania IAAF IPZLA dot. Budowy iWyposa2enia Stadionu przy Ubieganiu siq o Dopuszczenie

do Rozgrywania 0Ficjalnych Zawod6w Lekkoatletycznych jasno okreSlaj4 wymagane dokumenty

Polski Zwiqzek Lekkiej Atletyki uwaza, ze do budowy biezni irozbieg6w skoczni oraz rozbiegu do

rzutu oszczepem na stadionach do kategorii l, ll, lll A ilV A, powinny byi stosowane systemy

nawierzchni syntetycznych, kt6re zostaty potozone na zbudowanych stadionach, jakie ,,uzyskaty"

certyFikat I klasy IAAF.

W przypadku stadion6w, kt6rych inwestorzy zamierzajq ubiegai siq o kategorie IVB lub V wymaga
qip nrzodcl-er,'[sl'113 wynik6w badafr, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF,

nnr-r'iordzrir.e spienienie parametr6w w odniesieniu do: grubo6ci, zdolno5ci amortyzowania sity

(redukcji sity), wskalnika odksztatcenia pionowego iwytrzymato6ci na kolce. W przypadku

stadion6w IVB iV kategorii wymagane jest stosowanie tej samej nawierzchni posiadajqce.

certyFikat IAAF (Product Certticate) na bie2ni ina rozbiegach, zgodnie z biez4cq listq na stronie

IAAF. Jak widai nie ma tu mowy o certyfikacie IAAF Class 1 czy Class 2.

Czy wobec powy2szego, dziatajqc w zgodzie z wytycznymi i przepisami PZLA oraz IAAF, Zamawiajqcy
7ro7\t.'.'trio z leplsszno6ci przedstawienia CertyFikatu IAAF Class 1 lub Class 2 dla wykonanego

obiektu?

Czy zamawiajqcy uzna jako r6wnowazny, system nawierzchni z certyfikatem IAAF o ponizszych

parametrach kt6ry zostat zaaprobowai'y przez PZLA co uwierzytelniajq S6wiadectwa PZLA:

- wytrzymato5t na rozciqganie: > 0,86 MPa

- wydtuzenie wzglQdne przy rozciqganiu: >77 %

- odksztalcenie pionowe w temp.23 st. C: >1,7 mm 
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- redukcja sity w temp. 23 st. C: > 39 %
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- grubo6i 14,5 mm

Nalezy podnie6f,2e Certytikat IAAF Class 1 i 2 dotyczq catego obiektu a nie tylko nawierzchni i

absolutnie nie gwarantujq jakoSci nawierzchni. Warto zaznaczyi, ze nawierzchnia w systemie

sandwich nie wystqpuje na zadnym polskim obiekcie z CertyFikatem IAAF Class 1 czy Class 2.

2. Zamawiajqcy szczeg6lowo okre6lit minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu

Sandwich zaprojektowanej na biezniq oraz dokumenty jakie oterowana nawierzchnia ma posiadai.

Powyzsze zapisy wg naszej wiedzy popartej wieloletnim do6wiadczeniem w budowie obiekt6w

lekkoatletycznych, spetnia tylko produkt tirmy Beynon.

nnntrczrzonie w tym przypadku produkt6w r6wnowaznych jest dziataniem jedynie pozornym, gdyz

wskazujqc parametry w okre(lonym wqskim zakresie zamknqli5cie Pafrslwo dostqp do

nnqfpnnurania wykonawcom, kt6rzy w swojej o[ercie posiadaiq inne nawierzchnie, kt6re spetniaiq

wszystkie wymagania IAAF i PZLA izostaty sprawdzone na wielu stadionach lekkoatletycznych na

catym Swiecie.

, 0 jakoSci nawierzchni poliuretanowej nie moze w zadnym wypadku 5wiadczyi Fakt, ze w badaniu

laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na pr'6bce!) jakiS parametr r6zni

siq minimalnie od wymagafr.

Ponadto Firma Beynon nie posiada praktycznie instalacji w Europie zakoficzonych certytikatami

IAAF, co jest zalecan e przez PZLA.

W zwiqzku z powyzszym wnioskujemy o zmianq parametru redukcja sity w temp. 23 st. C: przedziat

38-39 %: redukcja sity w temp, 23 st. C: przedzial 37-39 %

Rozszerzenie tego przedziatu tylko o 1 punkt procentowy pozwoli zaoterowai produkty minimum

dw6ch renomowanych europejskich producent6w majqcych wiele certytikowanych biezni w Europie

ina catym 5wiecie. To przetozy siq na ilo56 potencjalnych wykonawc6w mog4cych wzi4i udziat w

ww. przetargu, spowoduje obnizenie koszt6w zamawiajEcego a jednocze(nie Zamawiajqcy

podwyzszy jako(i wymaganych nawierzchni,

3. W przedmiarze rob6t w dziale ogrodzenia, brama B1 o wymiarach 5,5x1,2m. Na PZT brama B1 ma

wymiary 4,0x1,2m. Prosimy o wyjaSnienie.

4. Na rysunku 03A w dokumentacji technicznej zostato przedstawione odwodnienie liniowe, gdzie na

tukach zostato zastosowane korytko szczelinowe bez krawqdzi trawnikowej co by sugerowato ze

nawierzchnia jest wykonana z projektowanej nawierzchni sztucznej. Zgodnie z rysunkiem 02PZI (

Projekt techniczny do opinii PZLA ) tylko na jednym z zakoli jest nawierzchnia poliuretanowa za:i

na drugim nawierzchnia trawiasla corsugerowaioby zastosowai odwodnienie liniowe z krawqdziq

trawnikowq, Prosimy o wyja6nienie idoprecyzowanie jakiego rodzaju ma zostai wykonane

odwodnienie na poszczeg6lnych zakolach stadionu. Zgodnie z jakim rysunkiem nalezy oszacowai

odwod n ienie.
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5 w nrzpdmiarze rob6t jest pozycja 2.3 Koryta liniowe - Scieki uliczne z preFabrykat6w - wykonanie

odwodnienia liniowego, Zamontowai koryto liniowe szer. zewn, min. 26cm, wys. zewn, min. 20cm,

wymiary wewnqtrzne 20x15cm (szer. x wys.). Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem

szczelinowym czarnym z lworzywa sztucznego, z powtokq KTL. Korytko z rusztem szczelinowym w

klasie D400. - 25,60 mb. Brak intormacji odno$nie tego odwodnienia w opisie ina rysunkach.

Prosimy o wyja6nienle.

6. Z uwagi na ograniczonq dostqpnoS( kruszywa trakcji 4-31,5 w rejonie p6tnocnej Polski prosimy o

dopuszczenie kruszywa o trakcji 0:31,5,

7. Prosimy o przestanie protili na instalacje nawadniania.
R fz'iocr-mnill11,165i wykorzystania istnieiqcych rur do insialacji wodociqgowej ? JeSli nie to prosimy

o informacjq czy nalezy je zdemontowai i usunqi czy wystarczy je za6lepii,

9. Czy Zamawiajqcy moze udostqpnii rysunki w Formie dwg. ?

10, Prosimy o przestanie rysunk6w schematycznych hydrant6w wraz ze schematem wtqczenia,

11, Prosimy o przestanie profili na drenaz boiska.

12. Prosimy o przestanie rysunku na przekr:6j drenazu.

0dpowiedzi:

1. Zamawiajqcy podtrzymuje konieczno5i przedstawienia Certytikatu IAAF Class 1 lub Class 2 dla

wykonanego obiektu.

2. Przedmiotowe warunki dotyczqce nawierzchni poliuretanowej typu sandwitch, zgodnie z

inFormacjami dostqpnymi m.in. na slronie internetowej IAAF, spetnia kilku producentow

nawierzchni. Zamawiajqcy podtrzymuje wszystkie warunki w niniejszym postqpowaniu.

3, Do wyceny nalezy przyjq(. bramq o wym. 4,0x1,2 m.

4. W miejscu styku nawierzchni poliuretanowej z trawq naturalnq zastosowai koryta sporlowe liniowe

z krawqdziq trawnikowq.

5, Do wyceny nalezy przyjqi koryto odwodnienia liniowego sportowego szczelinowego, koryto pokryi

nawierzchniq poliuretanowq, dtugo(i koryta 13,90 mb, lokalizacja jest pokazana na rysunkach.

6. Zamawiajqcy Wyraza zgodq na zastosowanie kruszywa tamanego tr,0/31,5 mm, karta materiatowa

kruszywa bqdzie akceptowan a Wzez Zamawiajqcego.

7. W zatqczeniu do niniejszych wyja(niefr zatqczono rysunek proFili na instalacje nawadniania.
R lcfnioi:^rrh 1g; wodociqgowych nie mozna wykorzystai do budowy nowej instalacji nawadniai4cej,

stare rury skutecznie zaSlepii, ! .

9. Zamawiajqcy nie posiada rysunk6w w tormacie dwg.

10. W zatqczeniu do niniejszych wyja6niei zatqczono rysunek schematycznych hydrant6w wraz ze

schematem wtqczenia.

11. W zalqczeniu do niniejszych wyja(niefr zatqczono rysunek protili na drenaz boiska.
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12. W zatqczeniu do niniejszych wyja5niefi zatqczono rysunek przekr6j 'drena2u.
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