
O D P O W I E D Z I NR 26

z dnia 24.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Stosowanie litych paneli wymaga od użytkownika przestrzegania rygorystycznych 

warunków wilgotnościowych (40 - 65%) oraz temperaturowych (15 - 22oC) jakie mają panować na 

halach sportowych. Użytkownik naraża podłogę na rozsychanie, wypaczanie, łódkowanie i 

pękanie,

W związku z powyższym czy Zamawiający w celu uniknięcia problemów jakie 

pojawiają się przy niezapewnieniu odpowiednich warunków dopuszcza zastosowanie 

odpornego na zmiany wilgotnościowo - temperaturowe panelu warstwowego gr. 21 mm z 

warstwą użytkową min. 5 mm litego dębu, która dodatkowo gwarantuje co najmniej 10 - 

krotną renowacje podłogi?

ODPOWIEDŹ

Stanowisko  Zamawiającego  zawarte  zostało  w  odpowiedzi  nr  4  z  dnia  22.06.2015  r.  na

pytanie nr 1 oraz odpowiedzi nr 17 z dnia 22.06.2015 r. na pytanie nr 2. 

Podłogi z drewna warstwowego nie są równoważne do zaprojektowanego, a informacja nt

wysokiej wrażliwości podłóg litych na wilgoć oraz rozsychanie, wypaczanie, łódkowanie i

pękanie nie jest poparta żadnymi oficjalnymi badaniami i wg naszej wiedzy nie jest zgodne

z rzeczywistością

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi sportowej bez mozliwości 

wypoziomowania?

Tak opisany system w skład którego wchodzi podkładka elastyczna BI - POWER nie ma żadnej 

możliwości wypoziomowania! Przy tak dużej powierzchni utrzymanie idealnego poziomu opierając 

się jedynie na równości wylewki jest mocno ryzykowane. Przypominam, że w przypadku nie równej

wylewki powstaną różnice poziomów na powierzchni podłogi.

ODPOWIEDŹ

Stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi nr 22 z dnia 22.06.2015 r. na pytanie nr 

10

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wziął pod uwagę, iż w opisanym systemie rozstaw osiowy legarów nie 

pasują do ich długości (1220 oraz 2440 nie są wielokrotnością liczy 300)?

W zastosowanym systemie legary mają wymiary - dolny dł. 1220 mm lub 2440 mm w rozstawie co 



300 mm oraz górny dł. 1220 mm lub 2440 również w rozstawie co 300 mm. Wobec tego w 

pewnym momencie napotkamy sytuację, w której łączenie górnego legara nastapi nad pustą 

przestrzenią poza legarem dolnym, w związku z czym w tym miejscu podłoga będzie mocno 

narażona na przełamanie się!

ODPOWIEDŹ

Stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi nr 22 z dnia 22.06.2015 r. na pytanie nr 5

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający wziął pod uwagę sytuację, w której naraża sie na zastosowanie systemu,

w którym poszczególne jego elementy nie będą wywodzić się od producenta, w związku z

czym powstanie nowy nieprzebadany produkt?

Informujemy, że producent opisanego systemu firma PRESTIGE na swojej oficjalnej stronie

oferuje podany system, którego warstwę wierzchnią stanowi tylko panel z drewna klonowego 

(brak w ofercie drewna dębowego)!

ODPOWIEDŹ

Stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi nr 22 z dnia 22.06.2015 r. na pytanie nr 5

PYTANIE NR 5

W  dokumentacji  technicznej  Zamawiający  zamieszcza  zapis  „Panel  powinien  posiadać

podwyższone  właściwości  wytrzymałościowe,  co  skutkuję  podwyższeniem   tzw.  parametru

nośności  całej  posadzki,  który  wynosić  powinien  ponad  25000  N”.  Informujemy,  iż  norma EN

14904, która jako jedyna przypisana jest podłogom sportowym określa aby opisany parametr miał

wartość  1500  N.  W związku  z  czym  Zamawiający  bezpodstawnie  wymaga  zwiększenia  tego

parametru aż 16 – krotnie. 

Niniejszym wzywamy do określania parametrów precyzowanych przez normy 

zgodnie z art. 30 Prawo Zamówień Publicznych i wymaganie od oferentów produktów 

spełniających wymogi takowych norm.   

ODPOWIEDŹ

Stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi nr 22 z dnia 22.06.2015 r.  na pytanie nr

12

PYTANIE NR 6

W  dokumentacji  przetargowej  Zamawiający  opisuje  produkt  jednego  producenta  firmy

PRESTIGE,  który  jako  jedyny  na  świecie  posiada  tak  opisany  system  wraz  z  wymienionymi

certyfikatami! Tym samym Zamawiający spowodował sytuację w której jeden z zainteresowanych



wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Informujemy, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jest zobowiązany przepisami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie  z  treścią  art.  29  ust.  2  tejże  ustawy,  opis  przedmiotu  zamówienia  nie  może

utrudniać uczciwej konkurencji. Stosownie do treści art.7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych

na  Zamawiającym  spoczywa  obowiązek  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o

udzielenia  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe

traktowanie wykonawców. Zdaniem Naszym w okolicznościach faktycznych sprawy, na podstawie

w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012

sygn.  akt.  KIO/KD  14/12  można  wyciągnąć  uzasadniony  wniosek,  że  powyższy  opis  podłogi

sportowej  opierający  się  na  rozwiązaniu  technologicznym  konkretnego,  jedynego  producenta,

narusza  wskazane  przepisy  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  gdyż  utrudnia  uczciwą

konkurencję

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 Prawo Zamówień Publicznych który mówi, że

Zamawiający  opisuje  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych  i  jakościowych,  z

zachowaniem  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  norm  innych  państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Taką normą jest

norma PN EN 14904,  która precyzuje  wszystkie  wymagania  techniczne i  jakościowe stawiane

obecnie podłogom sportowym.

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując

przedmiot zmówienia winien jest zamieścić zapis „lub równoważny”. W świetle przedstawionych

faktów przymiotnik „równoważny” traci na znaczeniu ponieważ przy tak określonych parametrach,

warunki przetargowe spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza systemową podłogą sportową

spełniającą  wszystkie  wymogi  normy  PN  EN  14904  oraz  posiadającą  certyfikaty  FIBA,

składającą  się  z  warstwy  izolacyjnej,  podkładek  elastycznych  z  możliwością  regulacji

wysokości podłogi w szerokim zakresie od 70 do 140 mm, legarów ułożonych w rozstawie

367mm, oraz warstwy wierzchniej z deski sportowej klonowej lub dębowej  warstwowej gr.

min 21 mm z warstwą użytkową min  5 mm, która dodatkowo gwarantuje możliwość co

najmniej 10 – krotną renowację podłogi?

Jeżeli  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaproponowane  rozwiązanie  to  prosimy  o

wskazanie podłogi równoważnej do zaprojektowanej!

ODPOWIEDŹ

Stanowisko  Zamawiającego  zawarte  zostało  w  odpowiedzi  nr  4  z  dnia  22.06.2015r.  na

pytanie nr 1, odpowiedzi nr 17 z dnia 22.06.2015 r. na pytanie nr 2 oraz w odpowiedzi nr 22 z

dnia 22.06.2015r. na pytania nr 2, 5, 6, 7, 8 ,9


