
O D P O W I E D Z I NR 22

z dnia 22.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Czy z uwagi na fakt, że system fabrycznego obustronnego lakierowania paneli sportowych jest

korzystniejszym  rozwiązaniem  z  uwagi  na  gwarancję  zastosowania  lakieru  o  przeznaczeniu

sportowym  o  stałej  grubości  powłoki  lakierniczej,  a  lakierowanie  od  spodu  jest  dodatkowym

stabilizatorem dolnej powierzchni paneli sportowych,  Zamawiający będzie wymagał, aby panele

podłogi sportowej były fabrycznie obustronnie lakierowane?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  będzie  wymagać  zastosowania  paneli  sportowych  fabrycznie  obustronnie

lakierowanych  wykonanych  z  drewna  litego.  Równocześnie  informujemy,  że  linie  boisk

muszą być malowane lakierami kompatybilnymi z lakierem fabrycznym

PYTANIE NR 2

Czy z uwagi  na fakt,  że do produkcji  paneli  sportowych z reguły stosowane są jasne gatunki

drewna, co pomaga w lepszej  widoczności  linii  boisk oraz pozwala ograniczyć zużycie światła

sztucznego,  Zamawiający  dopuści  podłogę  sportową  z  paneli  drewnianych  gr.  min.  22mm  z

drewna klonu, buku lub jesionu? Równocześnie informujemy, że drewno bukowe jest twardsze od

dębu, a drewno klonowe i jesionowe ma twardość taką samą jak dąb.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli sportowych z litego drewna klonu, buku lub

jesionu o gr. min. 22mm

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający uzna za równoważne panele sportowe o wymiarach większych niż zakładane w

projekcie tj. długość 300-2100mm, szerokość 57-83mm? Podana długość i szerokość w zasadzie

nie  jest  panelem,  a  klepką.  Jeśli  Zamawiający  dopuści  panele  sportowe  o  stałej  długości  i

szerokości, będzie miał pewność, że uzyska podłogę jednakową w każdym punkcie o lepszych

parametrach wytrzymałościowych. Prosimy zatem o dopuszczenie paneli sportowych o wymiarach:

szerokość od 125mm, długość od 2200 mm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający będzie wymagać paneli sportowych o stałych wymiarach przy czym nie mogą

one być mniejsze niż: szerokość 80mm i długość 2000 mm



PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa miała możliwość renowacji do min. 9mm

grubości panela sportowego bez szkody dla stabilności podłogi? Możliwość wielokrotnej renowacji

znacznie wydłuży żywotność podłogi sportowej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający będzie wymagać paneli sportowych z drewna litego o możliwości renowacji

do min. 7mm grubości

PYTANIE NR 5

Czy biorąc  pod  uwagę,  że  każdy z  producentów podłóg  sportowych  ma swój  własny system

produkcji  konstrukcji  legarowych  Zamawiający  uzna  za  równoważną  podłogę  sportową  na

podwójnym systemie legarowania z litymi panelami sportowymi gr. 22mm o wysokości zgodnej z

projektowaną wysokością tj. 127mm przy czym legary będą miały inny przekrój? Niemniej podłoga

w całości spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie zgodności z normą EN 14904 jako typ

podłogi 4 oraz certyfikacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzna za równoważną każdą systemową podłogę sportową, która będzie 

zbudowana z podwójnego systemu legarowania oraz paneli sportowych z drewna litego. 

Wysokość podłogi musi być zgodna z wysokością projektowaną. W przypadku stosowania 

dodatkowych elementów w konstrukcji podłogi np. w celu podniesienia wysokości podłogi, 

muszą to być systemowe elementy producenta podłogi sportowej

PYTANIE NR 6

Czy w związku z obowiązującą normą EN 14904 Zamawiający będzie  wymagał,  aby podłoga

sportowa posiadała raporty z badań na jej zgodność? Poniżej przedstawiamy parametry normy EN

14904 dla podłóg sportowych powierzchniowo-elastycznych typu 4:

I.Absorpcja energii  ≥ 55% < 75%

II. Odkształcenia standardowe ≥2,3 mm < 5,0mm

III. Odbicie piłki min. 90%

IV. Współczynnik poślizgu ≥80≤110

V. Obciążenie toczne ≥1500N

VI. Odporność na zużycie <80mg

VII. Odporność na uderzenie ≤ 0.5mm

VIII.Odporność na wgłębienie ≤ 0.5mm

IX. Połysk zwierciadlany ≤45%

X. Odbicie światła zgodne



XI. Reakcja na ogień Cfl – S1

XII. Emisja formaldehydu E1

XIII. Zawartość pentachlorofenolu brak

XIV. Równość nawierzchni zgodne

Parametry I-XII są badane przez uprawnione jednostki, a parametry XIII-XIV są deklarowane przez

producenta  jeśli  nie  używany  jest  w  procesie  produkcji  pentachlorofenol,  a  podłoga  jest

zainstalowana zgodnie z jego instrukcją montażu.

Równocześnie  prosimy  o  zniesienie  wymagań  szczegółowych  dotyczących  poniższych

parametrów normy:

absorpcja energii > 58%

odbicie piłki min. 95%

pionowe odkształcenie standardowe min. 2,6 mm

Zgodnie z normą EN 14904 parametry te powinny mieścić się w określonych granicach tj.:

Absorpcja energii  ≥ 55% < 75%

Odbicie piłki min. 90%

Odkształcenia standardowe ≥2,3 mm < 5,0mm

ODPOWIEDŹ

Zamawiający będzie wymagać, aby podłoga sportowa spełniała wymagania normy EN 

14904 jako typ podłogi 4. W zakresie absorpcji energii, odkształcenia standardowego, 

odbicia piłki, współczynnika poślizgu, obciążeń tocznych, odporności na zużycie, 

wgłębienie i uderzenie, połysku zwierciadlanego, odbicia światła, zawartości formaldehydu 

i klasyfikacji ogniowej Zamawiający będzie wymagać raportów z badań wykonanych przez 

uprawnione jednostki badawcze. W zakresie zawartości pentachlorofenolu oraz równości 

nawierzchni Zamawiający będzie wymagać deklaracji producenta podłogi sportowej.

W zakresie absorpcji energii, odbicia piłki oraz pionowego odkształcenia standardowego 

Zamawiający będzie wymagać parametrów zgodnych z normą EN 14904 dla podłóg typu 4 

tj. absorpcja energii ≥ 55% < 75%, odbicie piłki min. 90%, odkształcenie standardowe ≥2,3 

mm < 5,0mm

PYTANIE NR 7

Czy w związku z tym, że podłogi do squash’a są instalowane w specjalnych klatkach, które mają

określone wymiary oraz ściany pozwalające na uprawianie tej dyscypliny sportowej, nadto panele

mają  specjalnie  przygotowaną  powierzchnię  do  squash,  która  zwiększa  przyczepność  stopy

sportowca pożądaną w grze w squash’a, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu

WSF?



ODPOWIEDŹ

Zamawiający  usuwa  zapis  dotyczący  konieczności  posiadania  przez  podłogę  sportową

certyfikatu WSF

PYTANIE NR 8

Informujemy, że każda drewniana podłoga polakierowana odpowiednim lakierem (o przeznaczeniu

sportowym) będzie mogła być użytkowana jako podłoga taneczna, a w przypadku konieczności

zorganizowania zawodów tańca sportowego, bez problemu zostanie dopuszczona do zawodów

tanecznych.  W  związku  z  tym  prosimy  o  odpowiedź  czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu

posiadania przez podłogę sportową Aprobaty PZTSport?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  usuwa  zapis  dotyczący  konieczności  posiadania  przez  podłogę  sportową

aprobaty  PZTSport.  Podłoga  musi  być  fabrycznie  lakierowana  lakierem  sportowym  o

współczynniku poślizgu zgodnym z  normą EN 14904

PYTANIE NR 9

Ponieważ  norma  EN  14904  zawiera  także  parametry  związane  z  bezpieczeństwem  podłogi

(reakcja na ogień, poślizg, absorpcja energii, zawartość pentachlorofenolu, emisja formaldehydu,

równość)  nie  jest  celowym  żądanie  dodatkowo  Certyfikatu  Instytutu  Sportu  na  znak

bezpieczeństwa „B”. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający odstąpi od wymogu

posiadania przez podłogę sportową Certyfikatu na znak bezpieczeństwa B?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  usuwa  zapis  dotyczący  konieczności  posiadania  przez  podłogę  sportową

Certyfikatu Instytutu Sportu na znak bezpieczeństwa B. Wymaga się aby podłoga sportowa

posiadała raport z badań wykonany przez uprawnioną jednostkę badawczą na klasyfikację

ogniową  na  poziomie  min.  Cfl-S1  oraz  raporty  z  badań  wykonane  przez  uprawnione

jednostki  badawcze  w  zakresie  współczynnika  poślizgu,  absorpcję  energii,  emisji

formaldehydu  zgodnie  z  normą  EN  14904  i  deklaracji  producenta  dotyczącej  braku

pentachlorofenolu i równości nawierzchni

PYTANIE NR 10

Ze względu na ilość m2 podłogi możliwe jest wystąpienie nierówności podłoża, czy w związku z

tym  Zamawiający  wymaga  aby  podłoga  posiadała  systemową  regulację  wysokości  w  postaci

klinów zatrzaskowych dostarczonych jako system podłogi producenta ?

ODPOWIEDŹ



Zamawiający  dopuszcza  możliwość  stosowania  klinów  poziomujących.  W  przypadku

stosowania  klinów  poziomujących  muszą  to  być  kliny  systemowe  producenta  podłogi

sportowej

PYTANIE NR 11

Czy  w  związku  z  regulacjami  unijnymi  Zamawiający  będzie  wymagał  Deklaracji  właściwości

użytkowych dla podłogi sportowej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający będzie wymagać Deklaracji właściwości użytkowych dla podłogi sportowej

PYTANIE NR 12

Prosimy  o  uszczegółowienie  zapisu  dotyczącego  nośności  posadzki  na  poziomie  25000  N  i

podanie wzoru wg którego Zamawiający będzie przeliczał nośność posadzki, nadto czy ma to być

sama posadzka  czy podłoga w całości?  Równocześnie  informujemy,  że  zgodnie  z  normą EN

14904  podłoga  sportowa  (panele  wraz  z  konstrukcją)  muszą  przenosić  określone  obciążenia

toczne tj. większe lub równe od 1500N. Wielu producentów określa także obciążenia punktowe np.

na  punkt  100x100mm.  W przypadku  ruchomego  sprzętu  sportowego oraz  wszelkiego  rodzaju

ustawianych  na  podłodze  profesjonalnych  i  zabezpieczonych  urządzeń  np.  rusztowań,

podnośników,  wystarczającym  jest  aby  podłoga  posiadała  obciążenia  punktowe  na  punkt

100x100mm na poziomie ok. 5500 N

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  będzie  wymagać  podłogi  sportowej,  która  posiada  obciążenie  na  punkt

100x100mm na poziomie min. 5500N, a obciążenia toczne są zgodne z wymaganiami normy

EN 14904


