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Budziszewice, 17.04.2014r.

RG.271-2/2014
WYJA^NIENIA Nr 1
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
na Urzqdzenie miejsc

aktywnosci

rekreacyjnej w miejscowosci

z wykorzystaniem odnawialnych zrodei

Rqkawiec

energii

W odpowiedzi na Pana zapytania przestane faksem w dniu 14 kwietnia 2014r. uprzejmie wyjasniam,
co nast^puje:
Pytanie 1.
Zamawiajqcy w dokumentacji projektowej i w przedmiarze nie uwzgle,dnit wykonania warstwy stabilizuja_cej typu ET (mieszanina kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego) stanowiqcej podtoze pod nawierzchnie, poliuretanowa..
Wg zapisow w projekcie i przedmiarze zamawiana nawierzchnia poliuretanowa o gr.15 mm ma bye utozona bezposrednio na podbudowie z
kruszyw, co jest niezgodne z przyje.tq na swiecie technologia. instalacji.
Informuje,, ze nawierzchnie poliuretanowe moga. bye instalowane na naste_puja_cych podtozach:
-asfaltobeton
-beton
-kruszywa- wymagana bezwzgle.dnie dodatkowa warstwa stabilizujqca typu ET o gr.ok.35mm.
Pominie,cie w zamowieniu ww. warstwy stabilizujqcej typu ET uniemozliwia realizacje. przedmiotowej inwestycji.
W zwiqzku z powyzszym prosze. o uzupetnienie projektu i przedmiaru o niezbe_dna. warstwe. stabilizuja.ca. typu ET i podanie jej grubosci.
Odpowiedz.
Zamawiajqcy uzupetnit opis przedmiotu zamowienia wzakresie nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej zawarty w
dokumentacji projektowej-czejc opisowa, mapie nr 2 , przedmiarze robot-nawierzchnie i SST -nawierzchnie o warstwy
stabilizujqcq (podbudowa kompozytowa) grubosc 3cm - w drodze zmiany.
InformacjQ o zmianie w tym zakresie zamieszczono dzisiaj, tj. w dniu 17.04.2014r.na stronie internetowej Zamawiajqcego
http://bip.budziszewice.net w zaktadce zamowienia publiczne aktualne w zatqcznikach pod ogtoszeniem o zamowieniu na
Urzqdzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej w miejscowosci Rqkawiec z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii.

Pytanie 2.
Zamawiajqcy w dokumentacji przetargowej nie podaje technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej gr.lSmm.
Okreslenie technologii nawierzchni poliuretanowej jest niezb^dne w celu kalkulacji oferty.
Na tego typu obiekty stosowane sa. 2 rodzaje nawierzchni:
-nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM dwuwarstwowa o gr.ok.14mm:
- dolna warstwa o gr. ok. 7 mm (mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego) uktadana specjalistyczna. uktadarka.
- gorna warstwa o gr. ok. 7mm (mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego) uktadana specjalistyczna. uktadarka..
lub
- nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK dwuwarstwowa o gr.ok.13mm:
- dolna warstwa o gr. ok. 11 mm (mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego) uktadana specjalistyczna. uktadarka.
-gorna warstwa o gr. ok. 2mm (mieszanina granulatu EPDM i systemu poliuretanowego) uktadana specjalistyczng.
natryskarka..
ProszQ o jednoznaczne okreslenie ktory z ww. rodzajow nawierzchni jest zamawiany.
Odpowiedz.
Zamawiaja,cy uzupetnit SST-nawierzchnie , w czejci pn. nawierzchnia poliuretanowo-gumowa

punkt 5.3. ppkt 5.3.2.

Konstrukcje o naste_puja.ca. tresc: „ a/ dotreici: ,,Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej w kolorze ceglastym
(czerwonym), spadek podtuzny 0,5 % „ dodaje siq treid: „ -warstwa stabilizujqca kompozytowa o gr.Scm (mieszanina granulatu
gumowego o granulacji l-5mm oraz kruszywa kwarcowego o sYednicy 3-5mm, suszonego ogniowo pota.czonych ze sobq lepiszczem
poliuretanowym); -wierzchnia warstwa nosna, gr. po zawatowaniu min.1,5cm (wykonana z granulatu SBR dolna warstwa oraz EPDM gorna
warstwa)."
f
b/w opisie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni, dotychczasowa. treit oznaczong. punktorem pia.tym od potu ,,nawierzchnia
sportowa,poliuretanowo-gumowa o gr.l5mm"zm!eniono na: ,,nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa q gr.lSmm na warstwie
I

stabilizuja.cej o grubosci 3 cm (podbudowa kompozytowa)"" w drodze zmiany.
Zmiana ta zawarta jest w informacji, o ktorej mowa w odpowiedzi na punkt 1.

