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Poznań, dnia 23 sierpnia 2021 r. 

Nr postępowania: AN/ZP/72/21 
 

 

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 

Proszę o wskazanie jakie systemy podłóg sportowych spełniają wymagania projektowe poza 

opisaną szczegółowo w odpowiedziach i projekcie podłogą firmy Junckers. Zgodnie z ustawą 

o prawie zamówień publicznych nie została zachowana zasada konkurencyjności oferowanych 

produktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada kompetencji w zakresie rynku podłóg sportowych i opiera się na 

dokumentacji projektowej obiektu Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej – Hala sportowa, 

w której przyjęto określone rozwiązania techniczne.  Ponieważ celem zamówienia jest 

odtworzenie stanu obiektu przed zalaniem a nie przebudowa, Zamawiający stosuje 

rozwiązania projektowe umieszczone w dokumentacji. 

 

Pytanie 2 

Dodatkowo Inwestor nie wyjaśnił jakiej klasy drewna dla wykonanych paneli- pierwsza klasa, 

druga czy trzecia klasa (według oznaczenia producentów) będzie wymagał zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określił klasy drewna nawierzchni sportowej lecz zobligował oferenta do 
przedstawienia próbki systemu podłogi sportowej wraz z nawierzchnią z drewna. 
 

 

Pytanie 3 

W związku z wymaganiem zamawiającego dotyczącym barwienia panela na wskroś na kolor 

miodowy prosimy o informację na temat technologii wykonania takiego barwienia?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest kompetentny w zakresie barwienia drewna i udzielił odpowiedzi na ten 

temat, odpowiadając na pytanie 1 i 2. Celem zamówienie jest odtworzenie stanu istniejącego 

a nie przebudowa obiektu, która umożliwiałaby wprowadzenie innych rozwiązań technicznych 

i kolorystycznych. 

 

Pytanie 4 
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Czy przez barwienie na wskroś zamawiający rozumie barwienie w całym przekroju 

poprzecznym panela?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest kompetentny w zakresie barwienia drewna i udzielił odpowiedzi na ten 

temat, odpowiadając na pytanie 1 i 2. Celem zamówienie jest odtworzenie stanu istniejącego 

a nie przebudowa obiektu, która umożliwiałaby wprowadzenie innych rozwiązań technicznych 

i kolorystycznych. 

 

 

Pytanie 5 

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez określenie barwienia panela na kolor 

miodowy-proszę o podanie numeru koloru RAL?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest kompetentny w zakresie barwienia drewna i udzielił odpowiedzi na ten 

temat, odpowiadając na pytanie 1 i 2. Celem zamówienie jest odtworzenie stanu istniejącego 

a nie przebudowa obiektu, która umożliwiałaby wprowadzenie innych rozwiązań technicznych 

i kolorystycznych. 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.  

 

  


