URZĄD MIEJSKI
w Bobowej
ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem
technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytania.

1. W poz. 6.6 przedmiaru jest dość istotny błąd - powierzchnia izolacji podposadzkowej
ze styropianu winna wynosić 1 408 m2 , a nie jak określono w przedmiarze 70,44 m2..
Prosimy o poprawienie.
2. Ze specyfikacji wynika, Ŝe posadzka sali nie będzie posiadać atestu podłogi sportowej jako
całość. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy przy tym, Ŝe podłoga o tej powierzchni winna
być zaopatrzona w system wentylacji mechaniczne, czego nie obejmuje zakres rzeczowy
zamówienia. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o ten element oraz dokładne określenie
parametrów technicznych deski parkietowej i sposobu jej malowania.
3. Jakie klapy dymowe – parametry, sposób otwierania i zasilania – brak danych w specyfikacji.
Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedzi.

Ad.1 – W poz. kosztorysowej 6.6 “ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, podposadzkowy” Przyjąć naleŜy ilość 70,44m³
Ad.2 – wolą inwestora jest zastosowanie wykończenia podłogi Sali gimnastycznej duŜą
klepką, pod tym pojęciem naleŜy rozumieć największe dostępne na rynku wykończenia
systemowe (parkiety). NaleŜy przyjąć do realizacji, systemową podłogę sportową,
o toŜsamym rozwiązaniu konstrukcyjnym i wykończeniowym z podłoga przedstawioną w
dokumentacji projektowej, której producent otrzymał wymagane atesty odpowiednich
Związków piłki siatkowej i koszykowej. Ze względu na ograniczenie kosztów nie
zastosowano wentylacji mechanicznej, przyjmując za wystarczającą systemową wentylację
grawitacyjną. WaŜne jest aby podłogę układać po całkowitym wysuszeniu podłoŜa.
Powłoki malarskie nanoszone ręcznie bądź przy zastosowaniu rozwiązań systemowych wg.
wytycznych producenta.
Ad.3 – zgodnie z obowiązującymi przepisami brak jest konieczności wykonania w tym
obiekcie pełnej instalacji alarmowej jak i oddymiającej. Jednak w celu zwiększenia
bezpieczeństwa uŜytkowania, pomyślano w projekcie moŜliwości manualnego uchylenia
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wyłazów dachowych z poziomu posadzki. System ten pozwoli w przypadku zaistnienia
konieczności zwiększyć wymianę powietrza jak równieŜ przyspieszyć usuwanie dymu.

Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
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