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Biuro Zakupów       Warszawa, dnia 02.06.2022 r. 

BZzp.261.50.2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie posadzki w 

magazynach M2 i M4 w Składnicy w Niemcach – nr referencyjny: BZzp.261.50.2022 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 

wyjaśnienia treści SWZ. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie sprzecznych informacji zawartych w dokumencie "SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA SST-01 Wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją posadzek w 

halach budynku magazynowego nr 4 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 

Niemcach". W punkcie 1.3 (zakres robót) jest mowa o gruntowaniu podłoża żywicą 

epoksydową, natomiast w punkcie 2.2.1 (materiały) w podpunkcie A jest mowa o preparacie 

gruntującym w postaci żywicy poliuretanowej. Ten sam błąd dotyczy wykonania 

posadzki/nawierzchni - w punkcie 1.3 mowa jest o żywicy epoksydowej, a w punkcie 2.2.1 

podpunkt B o żywicy poliuretanowej. Z jakich materiałów ma być wykonana posadzka? 

Odpowiedź: 

Ujednolica się zapisy w punkcie 1.3 i 2.2.1 w specyfikacji technicznej. Należy użyć żywicy 
epoksydowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 

poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem modernizacji posadzek w 
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halach budynku magazynowego nr 4. 

Zakres robót obejmuje: 

- wycięcie, wykucie elementów istniejących dylatacji oraz wywiezienie gruzu do utylizacji,  

- frezowanie naprawianych dylatacji – pasy o szerokości 25 cm, 

- rozłożenie pasów laminatu z maty szklanej przesączonej żywicą epoksydową na 

dylatacjach 

- przygotowanie powierzchni – śrutowanie istniejącego podłoża, oczyszczenie 

powierzchni, 

- gruntowanie podłoża betonowego żywicą epoksydową – wzmocnienie podłoża, 

- wyrównanie podłoża betonowego, naprawy ubytków betonem żywicznym  

- wykonanie posadzki z żywic epoksydowych grubość 1,5 ÷ 2,0 mm, antypoślizgowej 

- nacięcie nowych dylatacji 

- wypełnienie nacięć dylatacji sznurem dylatacyjnym i masą poliuretanową,  

- wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych, wyoblenie kąta prostego,    

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej w 

kolorze żółtym. 

 

2.2.1 Modernizacja posadzek w magazynie -  materiały 

 

A/ Preparat gruntujący 

- baza: żywica poliuretanowa epoksydowa 

- rozpuszczalnik: brak, 

- barwa: przezroczysta, 

- proporcje mieszania (wg zaleceń producenta), 

- sposób nanoszenia: nanoszenie wałkiem, 

- czas obróbki w temp. + 20°C: ok. 30 min, 

- wymagana liczba warstw: 1 do 2 

- zużycie na warstwę: 300 - 800 g/m2, 

- okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 6 do 8 godzin w temp. +20°C, 

- czas twardnienia 24 godziny. 

 

B/ Nawierzchniowa żywica poliuretanowa epoksydowa 
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- baza: żywica poliuretanowa epoksydowa 

- rozpuszczalnik: nie występuje, 

- konsystencja: płynna, 

- sposób nanoszenia: kielnia zębata, zębata listwa zgarniająca, 

- czas obróbki w temp. + 20°C ok. 20 min, 

- zużycie: 2,6 - 2,8 kg/m2 przy grubości powłoki 2mm, 

- pełne obciążenie: po ok. 3 dniach, 

 

Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienia dotyczące wymaganego stopnia antypoślizgowości posadzki żywicznej.  

W dokumencie "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 Wykonania i 

odbioru robót związanych z modernizacją posadzek w halach budynku magazynowego nr 4 w 

Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach" w punkcie 1.3 (zakres robót) 

jest informacja, że posadzka ma być antypoślizgowa. Nie sprecyzowano wymagań 

dotyczących współczynnika R.  

Jednocześnie w punkcie 2.2.1 (materiały) w podpunkcie D wymieniona jest posypka (piasek 

kwarcowy) o frakcji 0,1-0,5 mm. Piasek o takiej frakcji zazwyczaj służy do wypełnienia masy 

żywicznej i nie ma dużego wpływu na fakturę posadzki - do wykonania antypoślizgowej faktury 

najczęściej stosuje się piasek kwarcowy o grubszych frakcjach. Proszę o sprecyzowanie jaka 

faktura posadzki jest wymagana. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć antypoślizgowość R 10 (max R 11) i posypkę z piasku kwarcowego o frakcji 

0,4-0,8 mm. 

 

 

Dyrektor Biura Zakupów 

/-/ Justyna Gdańska 
 


