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Wykon awcy u czestn i czący
w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 2021IBZP 00040427l01 z dnia 2020-05-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych na "Budowę hali spońowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku"

Wyjaś n ien ie treści Specyfikacj i Waru n ków Zamówien ia

ZamawiĄący zawiadamia, źe w dniu 28 i 29,06.2021r. wpłynęły wnioski od potencjalnych
Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiąący
działĄąc na podstawie art, 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U, z2019 r. poz.2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień

PYTANlE:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robot o brakujacy
tonaz około 10 ton konstrukcji stalowej, w tym dzwigarow DZ2.1, DZ
2.2. DZ 2.3 - łącznie według projektu 17.398 kg + konstrukcja szybu
windowego 2.652 kg

ODPOW|EDZ:

"lłośc konsirukcji stalowejzostała skorygowana. Zmieniono pozycję 131-148,163-167 oraz dodano
pozycję 169-179, W załączniku skorygowany przedmiar'Roboty budowlane V7'."

PYTANlE:

Brak parametrów kamer monitoringu, rejestratora, itp, Prosimy o określenie.

ODPOW|EDZ:

Dane są podane na rysunku EB i E15.dokumentacji DWG

PYTANlE:

Brak parametrow szafy RACK, nie ujęte wszystkie elementy. Prosimy o uzupełnienie

ODPOW|EDZ:

Każda szafa RACK jest opisana na rysunku E14 iE15 dokumentacji DWG (typ, rozmiar opis nad
rysunkiem szafy).

PYTANlE:



Brak projektu i parametrów Tablicy wynikow. Prosimy o uzupełnienie

ODPOW|EDZ:

Typ i parametry są opisane na rysunku E5 dokumentacji DWG "System sygnalizacjiwynikow"

PYTANlE:

Brak parametrów elementow nagłośnienia. Prosimy o określenie

ODPOW|EDZ:

Typy i parametry są opisane na rysunku E5 dokumentacji DWG "Oznaczenie systemu nagłośnienia"

PYTANlE:

Czy dla polepszenia parametrów sportowych i użytkowych
systemu podłogi spońowej ZamawiĄący dokona zmiany technologii
wykonania podłogiz syntetycznej montowanej do podłoza betonowego na
także syntetyczną PVC, ale montowaną do spręzystej konstrukcji
składającej się ze sklejki liściastej oraz pianki elastycznej?
Zapewni to wyzszy komfort graczy,lepsze odbicie piłki i większą
amońyzację,

Jeśli tak, to czy w takim wypadku Zamawiąący dopuści do zastosowania
wykładzinę sportową PVC o grubości nie mniejszej niz B mm?

ODPOW|EDZ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wykładziny spońowej PVC o grubości nie mniejszej niz 8
mm. Zaprop§nowane rozwiązanie zmieniałoby w zbyt duzym zakresie konstrukcję podłogi,

PYTANlE:

Czy aby nie ograniczać konkurencji i nie faworyzowac jednego
producenta wykładzin, a dla zachowania wysokiejjakości nawierzchni
spońowej, ZamawiĄący zgodzi się na posiadanie min. 2 certyfikatów
międzynarodowych federacj i sportowych?

ODPOW|EDZ:

Zamawiający wymaga 4 ceńyfikaiow t j. Międzynarodowej Piłki Ręcznej/Siatkowej/Koszykowej i

Badmintona

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu


