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  Baćkowice, dnia 11.05.2022 r. 
 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców nr 1 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

„Budowa boiska trawiastego  oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie: 

   

Pytanie 1.  
Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na bieznie. Najtańszym i najczesciej stosowanym jest 
kolor ceglasto-czerwony. 
Zamawiający w ramach zadania „Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy szkole 
podstawowej w Baćkowicach” oczekuje wykonania bieżni o nawierzchni syntetycznej. Zaplanowano 4-torową 
bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej dł. 100m o powierzchni łącznej ≈ 520m². Zamawiający nie wymaga 
żadnych parametrów ani dokumentów. Zgodnie z opisem technicznym, Zamawiający wymaga konstrukcji 
nawierzchni bieżni z poliuretanu minimum 15mm.  
Pragniemy podkreślić, że lekkoatletyczne nawierzchnie syntetyczne można podzielić na 4 typy, trzy pierwsze to 
nawierzchnie instalowane na obiekcie a ostatnia to system prefabrykowany:  
1. nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego  
2. nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich;  
3. nawierzchnie z pełnego poliuretanu (full PUR);  
4. prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe (ang. prefabricated).  
Ze względu na duże różnice w cenie wykonania powyższych typów nawierzchni warto aby Zamawiający wskazał 
typ systemu PU.  
Na podstawie wytycznych organizacji lekkoatletycznych PZLA czy WA (WORLD ATHELTICS) oraz Ministerstwa 
Sportu, akceptowane są systemy o grubości ≥10mm, ewentualnie zgodne z grubością określoną w certyfikacie 
WA (tzw. Product Certificate). Zarówno PZLA, WAWORLD ATHELTICS jak i Ministerstwo Sportu wymagają 
przede wszystkim, aby zainstalowana na obiekcie nawierzchnia spełniała wymogi podręcznika World Athletics, 
a w zakresie nieobjętym tym podręcznikiem aby spełniała wymogi normy PN-EN 14877:2014-02. Odrębnym 
parametrem jest bezpieczeństwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu celem ochrony użytkowników 
(zwłaszcza dzieci i młodzieży). Instytut Techniki Budowlanej zaleca w tej kwestii odwołanie się do wymagań 
określonych w normie niemieckiej DIN-18035-6:2014 Tereny sportowe – Cześć 6: Nawierzchnie syntetyczne 
(badanie pierwiastków śladowych). Wymaga się również atestu PZH i istotnego aczkolwiek często pomijanego 
badania mrozoodporności. Brak przestrzegania tak sformułowanych wymagań może skutkować, obniżoną 
jakością nawierzchni oraz skróceniem jej żywotności i funkcjonalności.  
Reasumując prosimy Zamawiającego o wskazanie typu nawierzchni PU oraz akceptację zgodnie z grubością 
wynikającą z certyfikatu produktowego WA oraz pełną aktualną dokumentacją zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 atest higieniczny PZH  

 badania WA (World Athletics)  

 badania zawartości pierwiastków metali ciężkich zgodnie z DIN 18035-6:2014  

 badanie mrozoodporności  

 certyfikat produktowy WA (World Athletics)  

 karta techniczna producenta  

 potwierdzenie zgodności z PN-EN 14788:2014  
Odpowiedź: 
Kolor nawierzchni poliuretanowej na bieżnię: ceglasto-czerwony. 
Zalecana nawierzchnia z pełnego poliuretanu (full PUR); (w projekcie nie przypadkowe było 

niedoprecyzowanie  rodzaju nawierzchni poliuretanowych, w związku z problemami z dostępnością i 

ograniczonym czasem realizacji zadania) Na podstawie wytycznych organizacji lekkoatletycznych PZLA 

czy WA (WORLD ATHELTICS) oraz Ministerstwa Sportu, akceptowane są systemy o grubości minimalnej 

10mm, co znaczy, że przyjęte 15mm jest rozwiązaniem prawidłowym, co zdaniem projektanta 
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gwarantuje dłuższy okres użytkowania W projekcie  grubość podstawowa doprecyzowana zostaje do 

13mm ( pogrubienie zgodne z wymaganiami przepisów IAAF- wartość 13mm, dopuszczalne odstępstwo 

w granicach do 10% grubości podstawowej nie może przekroczyć 10% całkowitej powierzchni.) 

 


