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Załącznik Nr 1 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa – dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 
2022 r.: 

1) kompletnej wykładziny sportowej przeznaczonej do gier sportowych, 
2) wykładziny ochronnej 
wraz z pierwszym montażem, do hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. 
Wejherowskiej 34 we Wrocławiu 

 
 
1.  KOMPLETNA WYKŁADZINA SPORTOWA STOSOWANA DO WYKONANIA NAWIERZCHNI 
BOISK SPORTOWYCH 
1.1. Wymagania: 

1.1.1. Parametry techniczne: 

Nawierzchnia rulonowa PVC wielowarstwowa z wierzchnią warstwą kalandrowaną o grubości 7,5 mm 
lub większej i szerokości 1,5 m. Właściwości techniczne nawierzchni (wykładziny) nie gorsze niż: 

1) grubość warstwy użytkowej czystego PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego - min. 2,0 
mm 

2) gęstość nawierzchni – min. 4,6 kg/m² 
3) reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 
4) klasa formaldehydów – E1 
5) zawartość pentachlorofenu (PCP) – brak zawartości 
6) odbicie piłki - min. 90% (wg. EN 12 235) 
7) odporność na poślizg – min. 80-110 (wg. EN 13 036-4) 
8) absorbcja wstrząsów – min. P1 (wg. EN 14 808) 
9) odporność na ścieranie – min. <= 350 mg (wg. EN ISO 5470-1) 
10) klasyfikacja palności – Cfl-s1 
11) wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

antybakteryjne 
12) deformacja pionowa <=2 mm 

 

1.1.2. Wymiary i kolorystyka: 

1) wymiar całego boiska 22 m x 44m 
2) pole gry do piłki ręcznej, bez obrzeży – 20m x 40m 

3) pole do gry w piłkę ręczną musi tak docięte, by można było wymienić środek, o wymiarach 9m 
x 18m, na kolorystykę właściwą dla piłki siatkowej  

4) pole gry do piłki siatkowej 9m x 18m 
5) kolorystyka – według wymagań FIVB Official Aproved na przykładzie kolorystyki nawierzchni 

Gerflor Taraflex: 
a) dla siatkówki: 

- pole ataku 3m – kolor Terracota 6038 (lub równoważny) 
                   - pole gry 18m x 9m (minus pole ataku) – kolor Coral 6146 (lub równoważny) 

 
                     Należy wykonać trwałe połączenie każdej z 12 rolek koloru Coral (lub równoważnego)  
                     o długości 6m z 12 odcinkami koloru Terracotta (lub równoważnego) o długości 3m, 
                     zgodnie z instrukcją instalacji producenta wykładziny. 
 
                   - całe pole gry wymienne na kolor Lagoon 6445 (lub równoważny). 
 

b) dla piłki ręcznej: 
- pole gry – Lagoon 6445 (lub równoważny) 

                   - obrzeże – Blue 6430 (lub równoważny) 
 

6) bezwzględnie wymaga się aby wszystkie rolki tego samego koloru pochodziły z tej 
samej serii produkcyjnej 

7) wymiary boiska i rozkład rolek wykładziny – zgodnie z załącznikiem graficznym w pkt 1.4.  
 
1.1.3. Dodatkowe informacje: 
      1) Zamawiający nie wymaga dostarczenia w ramach zamówienia narzędzi niezbędnych do  
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           układania nawierzchni. 
 

 
2) Sposób transportu i składowania musi być zgodny z warunkami i wymaganiami                                                                                             

podanymi przez producenta. 
3) Wszystkie materiały muszą być ocechowane, wraz z datą przydatności zastosowania. 

 
1.1.4. Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej (dostarcza Wykonawca wraz 
z przedmiotem zamówienia): 

1) Taśmy dwustronne do przyklejania nawierzchni do podłoża, do jednokrotnego montażu. 
2) Taśmy do wyklejania linii boiska do siatkówki i piłki ręcznej odpowiednio w kolorze białym i 

żółtym, do jednokrotnego montażu. 
Wszystkie w/w materiały muszą posiadać własności techniczne określone przez producenta dla 
danego typu nawierzchni. 
 

1.1.5. Wraz z ofertą należy dostarczyć następujące dokumenty w języku polskim lub, jeżeli są 
sporządzone w języku obcym, razem z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające możliwość 
stosowania w halach sportowych: 

1) Deklaracja Zgodności CE zgodności z normą PN-EN 14 904 
2) Atest PZH dla zaoferowanej wykładziny sportowej 
3) Certyfikat IHF (Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej) 
4) Certyfikat EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 
5) Certyfikat FIVB OFFICIAL APROVED – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) 
6) Karta techniczna oferowanej wykładziny 
7) Instrukcja konserwacji wykładziny  

 

Zamawiający będzie akceptował równoważne przedmiotowe środki dowodowe (powyżej pkt 1.1.5.) 
złożone przez Wykonawcę, jeżeli potwierdzą one, że oferowana podłoga sportowa spełnia określone 
wymagania. 
 
 
1.2. Opis technologii montażu wykładziny sportowej o grubości do 7,5 mm lub większej: 

1) rozłożenie nawierzchni sportowej PVC na wykonanym podłożu przez Zamawiającego, 
2) docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem 

boisk oraz ich kolorystyką, 
3) klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża za pomocą taśm klejących, 
4) trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym, 
5) wyznaczanie linii boisk do wyklejenia taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym i żółtym, 
6) wyklejanie linii boisk przy użyciu taśm o szerokości 5 cm w kolorze białym i żółtym, 
7) wszystkie narzędzia typu: miara mają być oznaczone w sposób wymagany do stosowania w 

budownictwie zgodnie z przeznaczeniem; każde narzędzie jest poddawane zakładowej 
kontroli produkcji, 

8) wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej mają odbywać się za 
pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników. 

 
 
1.3. Warunki odbioru robót: 
W czasie odbioru robót sprawdzone zostanie, celem oceny spełnienia wymagań dotyczących 
wykonania nawierzchni sportowych, a w szczególności: 

1) zgodność z dokumentacją techniczną i instrukcją producenta wykładziny 
2) zgodność zastosowanych taśm z instrukcją producenta 
3) wygląd powierzchni nawierzchni 
4) poprawność wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
5) połączenie nawierzchni z podłożem, w zakresie braku odspojeń, nierówności i sfalowań. 
Nie dopuszcza się maskowania szczelin na łączeniach krawędzi. 
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1.4. Załącznik graficzny 

 
 
 

 
2. WYKŁADZINA OCHRONNA 
Profesjonalna jednowarstwowa wykładzina ochronna PCV przeznaczona do ochrony nawierzchni 
sportowej podczas imprez pozasportowych. Wykładzina musi być przystosowana do wielokrotnego 
zwijana i rozwijana i nie ulegać przy tym złamaniu. 
Musi przylegać do podłogi lub wykładziny sportowej, przeciwdziałać poślizgom i musi być odporna na 
działanie bakterii i chemikaliów, łatwa w utrzymaniu czystości i długowieczna w eksploatacji. W czasie 
imprez pozasportowych powinna zabezpieczać przed zniszczeniem od krzeseł, stołów, podkutych 
butów, resztek jedzenia, roztworów środków chemicznych, tłuszczy itp. 
 
2.1. Wymagania 
     1) powierzchnia wykładziny ochronnej – 1 102,5m² 
     2) 1 (jedna) rolka zawiera 24,5m wykładziny 
     3) ilość rolek potrzebna do zabezpieczenia całej płyty boiska - 30 rolek  
 
2.1.1. Parametry techniczne: 

1) wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu 
w kolorze czarnym 

2) grubość całkowita wykładziny – od 1,3mm do 1,5mm 
3) ciężar wykładziny – od 1,8 kg/m² do 2,0 kg/m² 
4) szerokość rolki – 1,5 m 
5) długość rolki musi być dopasowana do szerokości parkietu i wynosić 24,5 m 
6) reakcja na ogień na poziomie min. Bfl s1 
7) wykładzina winylowa jednorodna o powierzchni antypoślizgowej 
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2.1.2. Wraz z ofertą należy dostarczyć następujące dokumenty w języku polskim lub, jeżeli są 
sporządzone w języku obcym, razem z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające wymagania: 
      1)    Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) 

2) Karta techniczna zawierająca parametry wykładziny ochronnej wymagane przez 
Zamawiającego. 

 
 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym określonym w specyfikacji technicznej. 

 
 
 
 
 

 


