
                                                                                                Poznań, dnia 15 marca 2016 r.
NT.5.212.15.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –  Modernizacja części trybun na Stadionie
Lekkoatletycznym, Oddział Golęcin, Poznań ul.Warmińska 1.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIE 1
„W opisie technicznym p2.2 pkt b) umieszczono wymianę uszkodzonych siedzisk. W przedmiarze
ta pozycja nie jest ujęta. Uszkodzone siedziska mają być wymienione czy nie, a jeśli tak to ile?”

ODPOWIEDŹ

Ostatnia pozycja 20 Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych na trybunie (siedzenia z demontażu +
10% nowych) 

PYTANIE 2
„W projekcie   umieszczono uwagę:  należy dospawać profile rurowe 10*20mm tak aby tworzyły
ramy do wypełnienia siatką cięto ciągnioną .W programach produkcji hut profil rurowy występuje
tylko  ze ścianką grubości  1,2mm i  występuje  tylko  w ofertach  hut  zagranicznych  podczas  gdy
siatka cięto ciągniona ma mieć grubość 4 mm ,a konstrukcja trybun jest z elementów o grubości 4 i
5 mm.Ścianka profilu wydaje się nie kompatybilna z resztą konstrukcji.

Jeżeli takie rozwiązanie ma być zastosowane proszę okreslić czy siatka ma być przyspawana na
zewnątrz  ramki  –  czy  w  środku  (jeżeli  tak,  to  na  jakiej  wysokości).  Jaki  wymiar  profilu  jest
wymiarem pionowym ?”

ODPOWIEDŹ

Siatka ma być przyspawana na zewnątrz ramki/na wierzch ramki. 10mm to wysokość profilu 
rurowego.

PYTANIE 3
„Stalowa  konstrukcja  trybun  spoczywa  na  bruku.  Czy  malowaniu  podlegają  także  elementy
podstawy   od strony wewnętrznej  mające  bezpośrednią  styczność  z  brukiem (  wymagane prace
dźwigowe) – czy tylko częśći do których jest bezpośredni dostęp bez podnoszenia konstrukcji ?”

ODPOWIEDŹ

Malowaniu nie podlega dolna część mająca bezpośredni kontakt z brukiem. 
Ewentualne podniesienie  konstrukcji  mogło by spowodować jej  uszkodzenie.  Tak więc nie
przewidziano malowania tej powierzchni.
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