
DZIAŁ II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Podstawowej Nr 20, ul. Korczaka 10”

2. Stan istniejący:
Hala sportowa jest  położona na działce użytkowanej przez Szkołę  Podstawową nr 20 w
Płocku przy ul. Janusza Korczaka 10, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1578/2. Obiekt
został wybudowany w 2001 roku. 
Nawierzchnia hali sportowej została wykonana z wykładziny rolowanej z polichlorku winylu
o grubości 11 mm o nazwie Supersport SL produkcji firmy Limonta przyklejonej do podłoża
betonowego.
Powierzchnia hali wynosi: 1504,9 m2.
Obiekt wykorzystywany jest do realizacji programu szkoły podstawowej oraz prowadzenia
zajęć pozalekcyjnych, a także do celów komercyjnych. 
Na hali sportowej uprawiane są następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka ręczna,
piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy.
Istniejąca  nawierzchnia  nosi  znamiona  zużycia  takie  jak:  uszkodzenia  powierzchniowe,
pęknięcia  spawów,  wytarcia  linii  boisk.  Zaobserwowano  również  zmianę  współczynnika
tarcia w stosunku do stanu pierwotnego oraz zmniejszenie elastyczności nawierzchni co ma
negatywny wpływ na ćwiczących.

3. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni na system zgodny z PN
14904,  odpowiedni  do  hali  wielofunkcyjnej  używanej  przez  osoby  w  bardzo  szerokim
spektrum wiekowym, gwarantujący odpowiedni komfort i bezpieczeństwo ćwiczących.
W tym celu rekomenduje się nawierzchnię typu A4 wg PN 14904 wykonaną jako kombi-
elastyczną lub płaszczyznowo-elastyczną z warstwą wierzchnią o elastyczności punktowej. 
Ze  względu  na  konieczność  zminimalizowania  podniesienia  nawierzchni  w  stosunku  do
istniejącej należy zaproponować system o całkowitej grubości nie większej niż 50mm

4. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:
- usunięcie istniejącej nawierzchni wraz z demontażem listwy przypodłogowej,
- wykonanie izolacji podłoża folią PE (układaną na zakładkę),
- wykonanie warstwy elastycznej (pianka poliuretanowa)
-  wykonanie warstwy  rozkładającej  obciążenia (z warstwy sklejki, łączonej za pomocą
systemowego  zamka  przy  użyciu  kleju  poliuretanowego).  Przy  ścianach  i  wszystkich
elementach  konstrukcyjnych  należy  zachować  dylatację  ok  15-20  mm,  które  należy
zabezpieczyć  dwuczęściowym  cokolikiem  drewnianym  polakierowanym  w  kolorze
nawierzchni.
Całość podłogi powinno się przeszlifować a łączenia płyty wyszpachlowane masą elastyczną.
- wykonanie wykładziny sportowej grubości min. 4mm,
- naniesienie linii boisk zgodnie z zaleceniami użytkownika, (głównych boisk do koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej, tenisa oraz zaznaczenia narożników boisk bocznych do siatkówki i
koszykówki oraz 5 boisk do badmintona,
-  wykonać  otwory  do  mocowania  słupków w istniejących  fundamentach,  zabezpieczone
obręczą  i  przykrywką  pokrytą  poliuretanem  w  kolorze  boiska,  w  komplecie  powinna
znajdować się ssawka do wyjmowania przykrywki,
 - ze względu na podwyższenie nawierzchni w stosunku do obecnego poziomu należy:
* w progach drzwi wejściowych wykonać podjazdy,
*  drzwi  do magazynów sprzętu sportowego podnieść na wysokość skorelowaną z nową
nawierzchnią oraz wykonać podjazdy,
* dopasować wysokość obręczy koszy podwieszanych i naściennych,
* wykonać demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
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5. Wymagania techniczne nawierzchni:
- Grubość nawierzchni minimum 4 mm
- Absorpcja energii/Amortyzacja wstrząsów KA ≥55<75%
- Odkształcenie standardowe/pionowe StVv ≥2.3mm<5.0mm
- Odbicie piłki BR ≥90%
- Współczynnik tarcia GV ≥80≤110
- Obciążenie toczne VRL ≥ 1500N
- Reakcja na ogień Badanie wg EN 13501-1 (Cfl-S1 lub Bfl-S1)
- Emisja formaldehydu E1<0.124mg/m3

- Zawartość pentachlorofenolu Max 0.1% masy
- Odporność na zużycie <80mg
- Odporność na uderzenie ≤0.5mm
- Odporność na wgłębienie ≤0.5mm
- Połysk zwierciadlany ≤45%
Wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim
zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez
konieczności stosowanie wykładzin ochronnych.

6. Parametry podłogi
Podłoga sportowa musi być zgodna z obowiązującą normą PN EN 14904. Na podstawie
osiąganych parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana do najwyższej
klasy  podłóg  powierzchniowo  –  elastycznych  Wykonawca  podłogi  musi  przedstawić
dokument  potwierdzający  parametry  sportowe  podłogi  wystawiony  przez  uprawnioną
jednostkę.
Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków
jakościowych (parametrów techn-użytkowych), które należy dołączyć do oferty:
-  Raport z badań, wykonany przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS  International
Association for  Sports Surface Sciences (Międzynarodowe Naukowe  Stowarzyszenie ds.
Nawierzchni Sportowych) potwierdzający zgodność podłogi z parametrami normy EN 14904
dotyczącej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamkniętych.
- Deklaracja właściwości użytkowych CE dla całego systemu.
- Atest higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej.
- Karta techniczna materiału użytego jako nawierzchnia sportowa.
-  Raport  z  klasyfikacji  trudnopalności  nawierzchni  przy  zastosowaniu  na  podłożu z  płyt
wiórowych.
- Certyfikat środowiskowy.

7. Realizacja zamówienia : 
– rozpoczęcie: w ciągu 5 dni od zawarcia umowy,
– zakończenie: 10 tygodni od zawarcia umowy.

8. Wymagania dla Wykonawcy :
8.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8.2. Wymagane uprawnienia:

• przy kierowaniu robotami budowlanymi - osoby posiadające uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz przynależne
do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów  

• Wykonał  i  prawidłowo ukończył  minimum jedną robotę  budowlaną o powierzchni
minimum  1500  m2,  polegającą  na  montażu  systemowej  podłogi  sportowej  o
charakterystyce zgodnej z zaproponowanymi parametrami.

8.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

• robót posadzkarskich.
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9.  Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są  obligatoryjne
dla wykonawcy / oferenta i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania
oferty  cenowej  .  Oznacza  to,że  Wykonawca   sporządza  przedmiar  robót  wg.  własnego
uznania i  dokonuje całościowej  wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w
opisie przedmiotu  zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko.

10.  Oferent  powinien  dokonać  wizji  lokalnej  na  obiekcie  przed  sporządzeniem  oferty
cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .

11.  Należy zwrócić  szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie  terenu prowadzonych
prac i minimalizację uciążliwości z tym związanych.
Kolejność wykonywana robót oraz ich organizację wykonawca jest  zobowiązany uzgodnić
wcześniej z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem placówki.

12.  Za  wszystkie  wynikłe  w trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  szkody  odpowiada
Wykonawca.  Obowiązek  odpowiedzialności  Wykonawcy  kończy  się  z   chwilą  podpisania
protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.

13. W złożonej wycenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy uwzględnić  wszystkie
elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace
i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania, oraz przekazania jej do
eksploatacji.

14.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

15.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  zadania  zgodnie  z  opisem przedmiotu
zamówienia  ,  warunkami  technicznymi,  wykonania  i  odbioru  robót,  SIWZ,  wiedzą
techniczną,  obowiązującymi  zasadami,  przepisami  zawartymi  w  Polskich  Normach  i  w
Prawie Budowlanym.

16. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

17. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane
obecnymi  przepisami  dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie,  a  także  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  potwierdzające  jakość
zastosowanych materiałów i wyrobów.

18.  Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  w  2  egzemplarzach,
dostarczy  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  parametry  techniczne  oraz  wymagania
norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób
dotyczących  realizacji  przedmiotu  umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego  wykonania
umowy.
Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.

19.  Materiały  rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje  we własnym zakresie  oraz  ponosi
koszt ich utylizacji. Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia
robót. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na
terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem placówki.
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