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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 14.02.2013r. 

ZP.271.1.A.2013 

 

 

  

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

  

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

 

             Uprzejmie informujemy, iż w dniach 06-02-2013r. oraz 07-02-2013r. wpłynęły 

prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu 

nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

 

Pytanie 1. W związku z realizacją powyższej inwestycji, w której planowane jest wykonanie 

chodników z betonowej kostki brukowej, pragniemy Państwa zapytać o możliwości 

zastosowania w tym projekcie betonowej kostki brukowej o właściwościach 

fotokatalitycznych, wykonanej w technologii TX Active®? 

Technologia TX Active® polega na zastosowaniu cementu TioCem
®
 w produkcji elementów 

betonowych (np. kostki brukowej, ekranów dźwiękochłonnych), które redukują szkodliwe 

związki obecne w powietrzu (np. pochodzące ze spalin z silników samochodowych) oraz 

posiadają właściwości samoczyszczące z różnego rodzaju substancji organicznych. 

Ograniczony także zostaje rozwój grzybów, porostów i gromadzenie się brudu, co zwiększa 

walory estetyczne takiej nawierzchni. 

Bardzo istotnym jest fakt, że proces oczyszczania jest długotrwały i stale odnawialny przez 

cały okres „życia” wyrobu betonowego (np. kostki), gdyż katalizator odpowiedzialny za tę 

właściwość nie zużywa się w procesie oczyszczania. 

"Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany – zagospodarowanie 

terenu w m. Luboszyce" 

http://www.bip.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/
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Produkty o właściwościach fotokatalitycznych są oferowane w różnorodnej kolorystyce                   

i kształcie. Stosowanie ich nie wymaga dodatkowych dopuszczeń, aprobat czy pozwoleń gdyż 

spełniają odpowiednie normy branżowe PN-EN (w przypadku fotokatalitycznej betonowej 

kostki brukowej spełnione są wszystkie wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki 

brukowe - Wymagania i metody badań”). 

Na przykład, zastosowanie kostki TX Active® do budowy chodników, ścieżek rowerowych, 

parkingów itp., zwłaszcza w miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, jest 

bardzo świadomym działaniem ukierunkowanym na zapewnienie korzystnych warunków dla 

osób tam przebywających oraz działaniem zmierzającym do zachowania szczególnego 

mikroklimatu panującego na danym obszarze, wolnego od spalin samochodowych. 

Informacja o stosowaniu tego ekologicznego produktu może być także użyta jako argument 

promujący podejmowane działania w celu zapewnienia maksymalnego komfortu życia dla 

turystów oraz mieszkańców danej miejscowości.  

Podstawowe zalety zastosowania fotokatalitycznej kostki betonowej TX Active®: 

 Zmniejszenie zanieczyszczeń,  

 Poprawa jakości powietrza, 

 Samooczyszczanie, 

 Poprawa bezpieczeństwa, 

 Przyjazne środowisku. 

 

Pytanie 2. Proszę o podanie, która z wartości - grubość warstw podbudowy - jest 

prawidłowa - na rysunku „schemat odwodnienia powierzchniowego boiska piłkarskiego” 

podano:  

Warstwa dolna – 20 cm 

Warstwa górna – 15 cm 

Natomiast w przedmiarze podano: 

Warstwa górna – brak w przedmiarze 

Poz. 11 – warstwa dolna – 15 cm. 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na 

stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1.  

 

http://www.bip.lubniany.pl/
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Odp. 2.  

Warstwy podbudowy wykonać zgodnie z zapisem zamieszczonym na rysunku nr 2 „przekroje 

konstrukcyjne przez boisko piłkarskie EPDM” projektu. 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 

                                                 


