Lipiany, dnia 07 lipca 2009 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWNIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Budowa hali rekreacyjno-sportowej
w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

ODPOWEIDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1:
Jeden z Wykonawców „zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania:
1. W SST w p. V 6.1 b określono nawierzchnię Sali do gry w squash’a jako parkiet
jesionowy gr. 15,6 mm, natomiast w opisie PW Architektura p.5.2 – Linodur Sport gr.
4 mm. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia w tej sali?
2. W SST w p. V 6.1 g określono wykonanie posadzki tarasu z płytek gresowych,
natomiast w PW Architektura w opisie i a rysunkach jest posadzka z desek
ryflowanych. Z jakiego materiału ma być wykonana posadzka tarasu? JeŜeli z desek,
to prosimy o określenie rodzaju i grubości desek.
3. Z jakiego materiału maja być wykonane parapety okienne – drewna twardego czy
płyty okleinowej?
4. Prosimy o podanie parametrów technicznych trybun (wymiary, rodzaj i kolor
siedzisk, sposób składania: ręczny czy mechaniczny).
5. Jakim szkłem mają być szklone okna, fasady i drzwi?
6. W jakie zamki i okucia maja być wyposaŜone drzwi?
7. Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia drzwi D5 i D11.
8. Prosimy o podanie parametrów technicznych zewnętrznych Ŝaluzji aluminiowych
(wymiary, rozstaw lameli).
9. W udostępnionej dokumentacji nie ma konstrukcji drewnianej pod kolektory
słoneczne. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedz na pytanie:
Ad. 1
1. Nawierzchnię sali do gry w squash’a wykonać z parkietu jesionowego.
2. Posadzkę tarasu wykonać z desek ryflowanych gr. Ok. 2,0 cm, szer. 12,0 cm,
drewno olejowane olejem lnianym, szczeliny pomiedzy deskami ok. 7,0 mm.
3. Parapety wykonać z płyty okleinowej w kolorze RAL 7001, gr. ok. 4 cm, samą
krawędź wykonać ze sklejki z widocznymi warstwami drewna.
4. Trybuny o wymiarach: ok. 42 cmx36 cmx11 cm, o rozstawie min. 45 cm
wykonane z tworzyw, kolor siedzisk czerwony, sposób składania ręczny
5. Szklenie okien w salach za pomocą szkła zespolonego VSG, bezpiecznego P2, np.
4.4.2, pozostałe pomieszczenia ESG, np. 3.3.1, parametry szkła: U=1,1 W/m2K.
6. Okucia i zamki do drzwi zakładamy z aluminium, np. firmy FSB.
7. Wypełnienie drzwi D5 i D11 są drzwiami zewnętrznymi muszą być izolowane
termicznie, wypełnienie z blachy aluminiowej malowane na kolor RAL 3020,
ościeŜnice pomalowane na kolor RAL 9006.
8. śaluzje zewnętrzne mogą być systemowe, np. firmy Schueco, o zbliŜonej formie
do Ŝaluzji przedstawionych na przekrojach, elewacjach, wymiar Ŝaluzji około 3035 cm o formie eliptycznej, rozstaw Ŝaluzji około 25 cm, montowane na stałe pod
kątem 45°.
9. Bezpośrednia konstrukcja uwzględnia nachylenie kolektorów dostarczona
powinna być przez producenta kolektorów , kolektory powinny być montowane do
płatwi z drewna klejonego, wg. Detalu D6.
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