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Poznań, dnia 20 sierpnia 2021 r. 

Nr postępowania: AN/ZP/72/21 
 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SWZ 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na 
istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 
 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Opis podłogi do wykonania wskazuje iż ma być dostarczona i wykonana wyłącznie podłoga 

firmy Junckers. Wszystkie szczegółowo opisane zapisy na to wskazują. Z tego powodu nie 

została zachowana zasada konkurencyjności. Prosimy zatem o wskazanie jacy inni 

producenci profesjonalnych podłóg sportowych zostaną przez Państwa jako zamawiającego 

zaakceptowani. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w SWZ,  pod warunkiem, 

że nie pogorszą one standardu obiektu i spełnią  poniższe wymagania: 

- Podłoga sportowa musi być w pełni zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 

14904 lub normy równoważnej, 

- Podłoga sportowa musi posiadać wszystkie certyfikaty, o których mowa w SWZ. 

- Całkowita wysokość zabudowy/całkowita wysokość konstrukcyjna nowej podłogi sportowej 

musi wynosić od 140 do 160mm z adekwatnym do wysokości systemem poziomowania 

- Podłoga sportowa jako całość, musi stanowić  systemowe rozwiązanie jednego producenta, 

łącznie z systemem poziomowania 

- Wierzchnia warstwa podłogi sportowej wykonana musi być z litego drewna, a 

podkonstrukcja/legary ze sklejki 

- Rozstaw legarów konstrukcji wsporczej musi być w pełni dostosowany do istniejącej 

instalacji ogrzewania podłogowego 

- Warstwa wierzchnia podłogi sportowej, czyli panele/deski sportowe muszą być na wskroś 

fabrycznie barwione na kolor miodowo-brązowy, zgodnie ze zrealizowanym 

projektem  wnętrz istniejącej hali sportowej, której dotyczy wymiana podłogi sportowej po 

zalaniu. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający zaakceptuje do wykonania podłogę firmy Haro Hamberger, która posiada 

certyfikat FIBA poziom najwyższy deklarację właściwości użytkowych zgodną z obowiązującą 

normą PNEN 14-904. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania w zakresie podłóg sportowych do rozwiązań 

opisanych w SWZ, pod warunkiem, że spełnią  one wszystkie założenia projektowe 

zastosowane w istniejącym i funkcjonującym obiekcie, łącznie z ogrzewaniem podłogowym, 

które nie podlega wymianie,  bez pogorszenia standardu obiektu, bez zakłócenia jego 

kolorystyki, wraz z zachowaniem istniejących poziomów podłogi w sąsiadujących z 

salą  sportową pomieszczeniach. 

 

Pytanie 3 

Wnosimy o odstąpienie wymagania od oferentów doświadczenia w zakresie wykonania 3 

podłóg z panelem litym drewnianym na ogrzewaniu podłogowym, a zastąpieniem tego 

wymogiem przedstawienia minimum 1 obiektu w oferowanej technologii z certyfikatem FIBA 

na powierzchni minimum 1000m2. Obecne zapisy wskazują wyłącznie na jednego oferenta i 

nie dają możliwości zaoferowania profesjonalnych podłóg sportowych przez wykonawców 

którzy wykonali wiele prestiżowych obiektów sportowych w całej Polsce. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.  

 

Pytanie 4 

Wnosimy o odstąpienie posiadania przez producentów dla podłogi sportowej certyfikatu IHF – 

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej. Międzynarodowe zawody piłki ręcznej odbywają się 

wyłącznie na nawierzchniach syntetycznych firmy Mondo lub Gerflor, a profesjonalne podłogi 

drewniane nie są do tego celu stosowane. Dlatego też profesjonalni producenci podłóg 

drewnianych z certyfikatem FIBA nie certyfikują swych podłóg pod kątem profesjonalnych 

rozgrywek piłki ręcznej. Federacja IHF według naszej wiedzy nie rekomenduje używania piłek 

z klejem na podłogach drewnianych ze względu na możliwość uszkodzenia tej nawierzchni. 

Po raz kolejny zapis o wymogu posiadania certyfikatu IHF promuje tylko jednego producenta 

ograniczając tym samym udział w przetargu innym oferentom. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.  

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.  

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień  
publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. 

Zmianie ulegają postanowienia SWZ I: 

Zmiana nr 1 

Pkt. 8.4.1) SWZ I było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r. o godzinie 12:00.  
 

Pkt. 8.4.1) SWZ I jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021 r. o godzinie 12:00.  
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Termin otwarcia ofert to 25.08.2021 r. godz. 12:00. Taki termin wskazany został w ogłoszeniu 

o zamówieniu i dokumentach zamówienia. W punkcie 8.4.1) SWZ I jedynie omyłkowo 

wskazano datę 23.08.2021 r.  


