Znak sprawy: WR.7011.2.2019.204

Lądek-Zdrój, dnia 11.06.2019r.
Zamawiający:
Gmina Lądek-Zdrój
ul. Rynek 31
27-540 Lądek-Zdrój

Dotyczy: Wykonanie „Rekonstrukcji podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej
w Trzebieszowicach”
Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi na nie:
1) Proszę o określenie jaka jest głębokość niecki pod obecną podłogą aby można było
skalkulować podniesienie nowej podłogi sportowej do punktu „zero” wejście na Salę
gimnastyczną?
Bez względu na głębokość niecki jeśli zajdzie potrzeba wyrównania wysokości, wykonawca
zobowiązany jest do wykonania podjazdu z części komunikacyjnej na główną salę.
2) Czy można wykonać podbudowę – konstrukcję legarową w następujący sposób:
 legar dolny wykonany z drewna sosnowego zabezpieczonego FOBOS M4
w rozstawie osiowym co 500mm o wymiarach 22 mm x 80 mm
 legar górny wykonany z drewna sosnowego zabezpieczonego FOBOS M4
w rozstawie osiowym co 250mm o wymiarach 22 mm x 80 mm
 podkładka elastyczna z granulatu gumowego o wymiarach 100mm x 100mm x
10mm zamontowana pod dolnym legarem w rozwarstwię co 500mm
 2 x płyta wilgocioodporna MFP P5 o grubości 12 mm ułożona naprzemiennie
Zadanie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i prawem
budowlanym. Konstrukcje oraz rodzaj materiału powinny być przeliczone wg Polskich Norm
przez osoby do tego uprawnione tak, aby nie dochodziło do nadmiernych ugięć.
3) Wykładziny warstwowe mogą być narażone na nie odwracalne uszkodzenia w wyniku
wchodzenia na Salę sportową w butach na obcasie czy ustawiania niezabezpieczonych
stołów oraz krzeseł, w związku z tym czy można zastosować wykładziny
homogeniczne – jednorodne np. LINODUR Sport 4 mm lub LINOSPORT xf 3,2mm
zabezpieczonej Pur Protect?
Zamawiający informuje, że Sala gimnastyczna będzie służyć również jako miejsce spotkań
i imprez organizowanych przez Szkołę. Niewykluczone, że podłoga Sali będzie narażona na
uszkodzenia mechaniczne. Wybór technologii wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający oczekuje rozwiązania łączącego funkcjonalność, trwałość i ekonomiczność.

4) Biorąc pod uwagę, że obecnie Sale gimnastyczne są najczęściej salami
wykorzystywanymi nie tylko do zajęć sportowych, nawierzchnia podłogi sportowej
powinna być odporna na uszkodzenia wynikające z np. ustawiania krzeseł, ławek,
stołów czy wchodzenia na salę w butach na obcasach. W związku z tym czy można
wykonać podłogę sportową na obecnej nawierzchni układając piankę poliuretanową
o gęstości 160kg/m3 na której ułożone zostałyby i sklejone ze sobą dwie warstwy płyty
wilgocioodpornej MFP P5 o grubości 12 mm każda i nałożona zostałaby nawierzchnia
poliuretanowa – ELTAN WE a następnie polakierowana lakierem antypoślizgowym
w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem?
Takie rozwiązanie podłogi sportowej, płaszczyznowo elastycznej o niskiej urazowości
jest rozwiązaniem tańszym i bardziej funkcjonalnym, sprawdzonym w wielu
obiektach.
Zamawiający informuje, że Sala gimnastyczna będzie służyć również jako miejsce spotkań
i imprez organizowanych przez Szkołę. Niewykluczone, że podłoga Sali będzie narażona na
uszkodzenia mechaniczne. Wybór technologii wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający oczekuje rozwiązania łączącego funkcjonalność, trwałość i ekonomiczność.
Wg wiedzy Zamawiającego stan istniejącej podłogi pozwala na zamontowanie kolejnych
warstw pianki i płyt. Z zastrzeżeniem, że konieczne będzie wykonanie podjazdu bądź innego
wyrównania między częścią komunikacyjną a salą główną.

5) W pkt III widnieje zapis – demontaż istniejącej podłogi (posadzki i legarów).
Rozumiemy, że należy wycenić demontaż podłogi sosnowej i legarów
podpodłogowych. Proszę o informację na ten temat.
W związku z pytaniami Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.
6) Proszę o informację, czy w sali gimnastycznej są jeszcze inne elementy do demontażu
np. drabinki gimnastyczne, osłony grzejników lub inne. Jeśli tak, proszę o podanie
ilości.
Tak, na Sali są elementy do demontażu i do montażu po wykonaniu zamówienia: drabinki
gimnastyczne, osłony grzejników. Zamawiający dołącza zdjęcia Sali.
7) W opisie zakresu remontu brak jest pozycji: - malowania linii boiskowych – jeśli
przewidują Państwo wykonanie tych prac, proszę o określenie ilości boisk np.
koszykówka, siatkówka lub inne. - wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek –
proszę o informację, czy oferent wycenia te koszty, czy Państwo usuniecie je we
własnym zakresie.
W związku z pytaniami Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.

