
WZP.271.2.35.2013.AR Płock, dn. 12.04.2013

Wykonawcy

dot. postępowania do 14 000 euro na: Wykonanie  remontu podłogi w sali gimnastycznej

Sz.P. Nr 12 im. Miry Ziemińskiej Sygietyńskiej w Płocku,  ul. Brzozowa 3.

    Wydział Zamówień publicznych zamieszcza poniżej zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego ,

dot. ww. postępowania wraz z odpowiedziami:

1.Prosimy o informację jaką ilość do wymiany uszkodzonych elementów rusztu sprężystego 
oraz ślepej podłogi z desek ma przyjąć do wyceny Wykonawca. Czy należy przyjąć ilość 
wymienioną przez Zamawiającego w przedmiarze? Wykonawca nie jest w stanie wykonać 
rzetelnej oferty na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego. – Na etapie 
tworzenia zamówienia nie było możliwe ocenienie stanu technicznego rusztu. 
Zachowanie podłogi w trakcie eksploatacji nie wskazuje na uszkodzenia rusztu. 
Należy przyjąć ilość wymienioną przez Zamawiającego w przedmiarze.

                

2. Ponieważ w umowie wskazane jest wynagrodzenie ryczałtowe, czy Zamawiający przewiduje 
zlecenie robót dodatkowych w przypadku gdy ilość elementów konstrukcji podłogi 
przeznaczonych  do wymiany przewyższy wartości wskazane przez zamawiającego – Ocena 
stanu technicznego rusztu możliwa będzie po całkowitym demontażu parkietu. 
Zamawiający w chwili obecnej nie ma możliwości określenia stanu technicznego, 
gdyż sala sportowa w SP12 jest jedyną salą gimnastyczną dla placówki i w ciągu 
roku szkolnego jest w ciągłej eksploatacji. W przypadku wymiany rusztu w ilości 
większej niż założono w ogłoszeniu Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego 
na podstawie zatwierdzonego protokółu konieczności.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę całej konstrukcji podłogi – Ocena rusztu możliwa 
będzie dopiero po demontażu parkietu. Patrz cz.1 pkt.2

4. Jaki jest powód remontu podłogi sportowej? Ile lat ma podłoga?- ZUŻYCIE KLEPEK 
PARKIETU, UBYTKI, PĘKNIĘCIA – szkoła powstała w 1964  sala gimnastyczna nieco 
później i w ciągu lat eksploatacji poddawana była jedynie bieżącej konserwacji.

5. Jaką metodą był montowany parkiet przeznaczony do rozbiórki? - Ze względu na brak 
dostępu do podłoża nie można jednoznacznie określić metody wykonania parkietu. 
Opisany  sposób montażu wskazany jest na podstawie wizji lokalnej i informacji 
uzyskanych od pracownika technicznego szkoły.

6. Prosimy o podanie temperatury panującej na sali oraz wilgotności tarcicy – Sala 
gimnastyczna jest ogrzewana i posiada sprawną wentylację. Temperatura powietrza 
wewnątrz sali w dn. 10-04-2013 wynosiła  20,2oC. Wilgotność względna powietrza



40 %. Wilgotność klepki parkietowej  10,5%. Powyższe parametry określono 
przyrządami f-my LaserLink – CondenseSpot Pro Laser (temp. pomieszczenia i 
wilgotność względna) i MoistureMaster ( wilgotność podłoża) . Klepka pozbawiona 
jest prawie całkowicie lakieru. Wilgotność była mierzona po 2 godzinach od ścierania
na wilgotno podłogi, przed rozpoczęciem zajęć z WF.

7. Ponieważ w wymaganiach Zamawiającego odnośnie nowej nawierzchni podana jest jako 
wymóg wilgotność rusztu 12 – 14% a ruszt ma być wymieniony tylko częściowo, prosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga osuszenia istniejącego rusztu? - Zakładamy, iż ruszt 
jest w dobrym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia nadmiernej 
wilgotności rusztu osuszenie będzie konieczne. W przypadku konieczności suszenia 
rusztu  Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego na podstawie zatwierdzonego 
protokółu konieczności.

8. Czy należy wycenić nowe listwy przypodłogowe? - tak.  Należy zamontować listwy 
umożliwiające wentylację parkietu.

9. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów klepki parkietowej stanowiącej nową nawierzchnię 
podłogi sportowej -  Zamawiający dopuszcza n/w wymiary klepki 
22 x 70 x 400 
22 x 70 x 450 
22 x 70 x 500 

10. Czy Zamawiający dopuści parkiet o wymiarach 22x70x350? - NIE 
 
11. Prosimy o sprecyzowanie klasy nowo ułożonej klepki parkietowej – Klasa I ( Selekt ).
 
12. Czy Zamawiający dopuści lakier do podłóg sportowych wg załączonych kart technicznych ? 
- NIE.  Oferent załączył tylko Atest higieniczny nic nie mówiący o parametrach 
technicznych podłogi i składzie chemicznym lakieru. Ponadto w/w atest jest 
nieważny.

13. Prosimy o odstąpienie od warunku – zapis pkt II.6 ogłoszenia. Wykonanie tego rodzaju 
pomiarów wpływa na zwiększenie kosztu zadania. - Zamawiający może odstąpić od w/w 
warunku tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli w karcie technicznej produktu będzie 
jednoznaczny zapis, iż produkt nie zawiera formaldehydu i pentachlorofenolu.

 
14. Prosimy o odniesienie się do zawartej w umowie §7 rażąco wysokiej kary umownej za 
opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wys. 1%. Zazwyczaj stosuje się wysokość kar od 
0,5 do 0,1% - Zamawiający nie dopuszcza opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy, gdyż obiekt musi być włączony do eksploatacji wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego 2013/2014. Ze względu na proces utwardzania lakieru i wietrzenia 
pomieszczenia roboty MUSZĄ być zakończone w dn. 14 sierpnia 2013. Za utrudnienia
wywołane nie zrealizowaniem umowy w terminie 14-08-2013 Zamawiający 
przewiduje kary określone w projekcie umowy.

15. W związku z zapisem w ogłoszeniu w pkt. II podpunkt 6 „Po zakończeniu robót Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia pozytywnych wyników pomiaru stężenia formaldehydu i 
pentachlorofenolu w pomieszczeniu sali gimnastycznej, prosiłbym o wyjaśnienie sytuacji w 
której może się okazać, że formaldehyd i pentachlorofenol znajduje się w podbudowie 
istniejącej podłogi, a nie w zastosowanym lakierze? - Istniejąca podłoga ma ponad 40 lat. 
W trakcie codziennej eksploatacji nie wyczuwa się żadnych zapachów.

16. Czy będzie konieczne badanie stężenia formaldehydu i  pentachlorofenolu w pomieszczeniu



sali gimnastycznej jeśli Wykonawca dostarczy w materiałach odbiorowych aktualny Atest 
Higieniczny lakieru oraz Kartę Techniczną producenta z zapisem, że lakier jest wolny od 
formaldehydu i  aromatycznych rozpuszczalników? - Zamawiający może odstąpić od w/w 
warunku tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli w karcie technicznej produktu będzie 
jednoznaczny zapis, iż produkt nie zawiera formaldehydu i pentachlorofenolu, oraz 
innych węglowodorów aromatycznych.

17. Jaką ilość rusztu sprężystego oraz ślepej podłogi należy naprawić i wymienić. Co będzie 
jeśli się okaże, że wymianie podlega duża ilość rusztu sprężystego oraz ślepej podłogi? - Stan 
techniczny rusztu i ślepej podłogi jest nieznany – na chwilę obecną nie można 
sporządzić odkrywek. Zamawiający nie przewiduje poważniejszych prac związanych 
z rusztem sprężystym. W przypadku wymiany rusztu w ilości większej niż założono w
SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego na podstawie zatwierdzonego 
protokółu konieczności.

18. Czy do namalowania są jedynie linie do siatkówki i czy w pełnym wymiarze? - Do 
wymalowania są linie do: 
siatkówki – linia 3 m – bez linii bocznych
badmingtona 
koszykówki -pole 3 s. oraz linia rzutu za 3 pkt.
Ze względu na małe wymiary sali pola gier są niepełnowymiarowe. 

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
/-/ Dagmara Bednarska


