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Sierakowice, dnia 28 kwietnia 2020 roku

suE.271.8.20;10

L.d2.0412020

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprdw!: SUE.271.8.2020. Nazwa

zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoici Sierakowice.

Zgodnie z art.38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wieir publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. zp62n.

zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre(ci specyFikacji istotnych

warun k6w zarnowi en i a, przedstawiamy nastqpujqce wyj ain ien ia:

Pytania:

1. Czy Zamawiajqcy dopuSci zastosowanie nawierzchni o ponizszych parametrach ipodanej
specyl'ikacji: NAWIERZCHNIA SPORTOWA ZEWNETRZNA TYPU ,,SANDWICH" TETRAPUR ENZ llls.

Nawierzchnia poliuretanowa lypu ,,sandwich", elastyczna, bezspoinowa, antypo(lizgowa,

nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in situ"

(bezpo5rednio na placu budowy).

lqczna gruboSi nawierzchni >14,5 mm

Zastosowanie:

- bie2nie lekkoatletyczne (zalecane)

Nawierzchni;r posiada:

- badania potwierdzajqce zgodno6i z normq PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajqce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartoSi pierwiasik6w metali ciq2kich

- certyFikat IAAF - Product Certyticate

- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbqdne do wykonania nawierzchni:

irodek i m pregnujqco-grun tuj qcy

jednosktadn i kowe lepiszcze

dwusktadnikowa szpachla PU

dwusktadnikowa wylewka PU

- Granulat SBR 1-4mm

- Granulat EPDM 1-4 mm

Farba na linie 
strona | L

Zalecane podbudowy (wedtug projektu budowlanego): betonowa, asFaltobetonowa

Fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl
www.sierakowice.pl
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Wykonan ie nawierzch ni:

. Przygrttowanie podtoza powierzchnia na ktorej ma zostae zainstalowana elaslyczna nawierzchnia

sportowa powinna byi stabilna, sucha, no(na, wolna od luZnych ikruchych czqstek oraz

subsbancji pogarszajqcych adhezje, takich jak oleje, smary, tarby czy inne zanieczyszczenia. Je2eli

podio,Ze nie spetnia w/w wymagair nale2y je poddai: Srutowaniu, [rezowaniu lub szlitowaniu. W

przypadku podtoza betonowego wilgotnoSi nawierzchni nie powinna byi wyzsza niz 4%

(sprawdzic aparaturq CM). Temperatura podtoza musi wynosii co najmniej 5'C powyzej biezqcej

temperratury punktu rosy.

o Warstwa gruntuiqca Podio2e nale2y zagruntowai w celu poprawy jego wta6ciwoici

mechanicznych oraz przyczepno(ci z matq.

o Na podbudowq nanieii impregnat za pomocq watka lub natrysku hydrodynamicznego i

pozos[awic do odparowania rozpuszczalnika. lmpregnaL nalezy nanieii 4-8 h przed utozeniem

maty gumowej.

. Warslwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymieszai doktadnie granulat gumowy SBR z

lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem, Tak

przygotowana mieszaninq uto2yi na zagruntowanym podtozu za pomocq rozktadarki np.

PlanoMatic firmy SMG. Matq pozostawii do utwardzenia. Proces ten uzale2niony jest od

temperatury i wilgotno6ci powietrza i podtoza.

o Warstwa uszczelniaiqca wymiesza( sktadniki A i B az do uzyskania jednorodnej masy, a

nastqpnie nanie6f cienkq warstwq na przygotowanq warstwq podktadowq.

. Warstwa u2ytkowa wymieszae sktadniki A iB systemu w proporcji 100 czq6ci wagowych

sktadnika A do 65 czq6ci wagowych sktadnika B i r6wnomiernie rozprowadzii po warstwie

podktadowej ptaskq raklq, a nastqpnie po samowypoziomowaniu zasypai uzyskanq powierzchniq

granulatem EPDM tak, aby rownomiernie pokryi catq powierzchniq z wystarczajqcym nadmiarem.

Systern pozostawit do utwardzenia (okoto 24 godz.) a po zwiqzaniu syslemu usunqf luiny

nadmiar granulatu.

o Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowai linie odpowiedniq farbq na linie zgodnie z

projehtem. Zabrania siq uktadania nawierzchni na zawilgoconym podto2u iprzy opadach deszczu

oraz temperaturze poni2ej 7 oC i powy zej 30 0C.

. Wybrane wta6ciwoSci techniczne nawierzchni- badania IAAF

. WI-ASCIWOSCI DOPUSZCZALNA WARTOSC Grubo6i nawierzchni )14,5 mm. Wytrzymato5i na

rozciqganie, N/mm 2 (MPa)> 0,86Wydtu2enie wzglqdne przy zerwaniu, 7o277Tarcie (wspotczynnik

tarcia lub odczyt skali gotowoSci technicznej)> 65Amortyzacja wstrzqs6w (w zakresie temp. 10-

50"C), %35-50Znieksztatcenie pionowe (w zakresie temp. 10-50'C), mm 0,5-2,5

. Wymagane dokumenty
. Atest PZH

. Badania IAAF kompletny raport

tax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl www.sierakowice.pl
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. Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

. Autoryzacja i gwarancja potwierdzon a pnez producenta ( na etapie sktadania otert)

. Badania potwierdzajqce zgodnoie z normq PN EN 14877:2014

. Badania potwierdzajqce zgodno5i z normq DIN 18035-6:2014

0dpowiedzi:

1. Oterowana nawierzchnia musi spetniat wymagania okreilone w SIWZ oraz w zatqcznikach do

niej, w tym dokumentacji technicznej stanowiqcej zatqcznik nr 4 do SIWZ.

tax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 00
s ierakowice@sierakowice. p I

www.sierakowice.pl


