
26.11.2020

1/3

Ogłoszenie nr 510239440-N-2020 z dnia 26-11-2020 r.

Organizacja Środowiskowa AZS: Wykonanie retoppingu bezspoinowego, nieprzepuszczalnej
nawierzchni bieżni na hali lekkoatletyczno – tenisowej przy ul. Pułaskiego 30 w Poznaniu,

wykonanej z nawierzchni poliuretanowej typu pełen poliuretan „full pur”
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 605665-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540219142-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Organizacja Środowiskowa AZS, Krajowy numer identyfikacyjny 70151110000000, ul.
Noskowskiego  25, 61-705  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-61 8529817, e-
mail emilia.ludwikowska@azs.pl, faks 0-61 8529817. 
Adres strony internetowej (url): https://poznanazs.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
https://poznanazs.pl/o-nas/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie retoppingu bezspoinowego, nieprzepuszczalnej nawierzchni bieżni na hali
lekkoatletyczno – tenisowej przy ul. Pułaskiego 30 w Poznaniu, wykonanej z nawierzchni
poliuretanowej typu pełen poliuretan „full pur”

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie retoppingu bezspoinowego,
nieprzepuszczalnej nawierzchni bieżni na hali lekkoatletyczno – tenisowej przy ul. Pułaskiego 30
w Poznaniu, wykonanej z nawierzchni poliuretanowej typu pełen poliuretan „full pur”. Zakres
przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie nowej użytkowej warstwy
nawierzchni sportowej typu pełny poliuretan o powierzchni 1.562 m2, po uprzednim
przygotowaniu podłoża. Przygotowanie podłoża polega na mechanicznym usunięciu
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(sfrezowaniu) górnej warstwy, wyrównaniu nawierzchni oraz wypełnieniu ewentualnych
ubytków odpowiednim systemowym poliuretanem. Na tak przygotowane podłoże wylewamy
warstwę PUR którą zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o średnicy ziarna 1-4 mm,
który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PUR. Ze względu na możliwość
odspojenia się poszczególnych warstw nawierzchni, do realizacji dopuszcza się komponenty
producenta, które zostały przebadane w połączeniu z warstwą nośną. Na potwierdzenie czego,
wymaga się wyników badań zgodności z normą PN-EN 14877:2014 oraz wymaganiami IAAF
dla całego systemu. Nawierzchnia musi posiadać następujące minimalne parametry: 1. Grubość
nawierzchni 14-15,5 [mm] 2. Grubość górnej warstwy użytkowej min 4 [mm] 3. Wytrzymałość
na rozciąganie: od 0.70 do 0.75 [MPa] 4. Wydłużenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%] 5.
Redukcja siły w temp 23 ºC: od 37 do 40 [%] 6. Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: od 1.7 do
1.9 [mm] 7. Współczynnik tarcia TRRL od 50 – 55 W związku z tym, iż jest to obiekt zamknięty,
wszystkie materiały użyte do wykonania warstwy użytkowej mają być przebadane na zawartość
Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych, według obowiązujących
ogólnoeuropejskich wymagań REACH. Nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację odporności
na ogień na poziomie min Cfl S1. Dodatkowo materiały użyte podczas retoppingu muszą być
składowymi nawierzchni przyjaznych dla środowiska – potwierdzonych badaniami
sprawdzającymi śladową zawartość pierwiastków, a tym samym potwierdzającymi całkowitą
nieszkodliwość dla osób uprawiających sport. Wymagania w zakresie minimalnych zawartości
pierwiastków są następujące: Wymagania (wartości w mg/l) parametr wartości w [mg/l] DOC -
po 24 godzinach ≤ 37 ołów (Pb) ≤ 0,001 kadm (Cd) ≤ 0,0002 chrom (Cr) ≤ 0,001 chrom VI
(CrVI) ≤ 0,008 rtęć (Hg) ≤ 0,001 cynk (Zn) ≤ 0,5 cyna (Sn) ≤ 0,02 W ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca wykona: - malowanie linii torów na bieżni 8-torowej o dł. 60m w
kolorze szarym, - malowanie linii na trzech kortach w kolorze białym

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212290-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 390243 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Tamex Obiekty Sportowe S.A. 
Email wykonawcy: biuro@tamex.pl 
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8/3a 
Kod pocztowy: 01-793 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 385000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 385000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 385000 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 0 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


