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                                                                                             Wszyscy  Wykonawcy 

                                                                                                __________________

                                                                                           treść niniejszego pisma zamieszczono

                                                                                                              na stronie www.bip.murow.pl

                                     Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy  przetargu nieograniczonego – „Budowa sali  gimnastycznej  z  zapleczem socjalnym i
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 .

Na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.
2164.) Urząd Gminy w Murowie informuje, że do siedziby Zamawiającego w dniu 22.06.2016r i
23.06.2016r.   wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  SIWZ w postępowaniu  o  udzielenie  w/w
zamówienia. Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza
się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania  i  odpowiedzi,  które  zostały  pominięte  przez  Zamawiającego  w  przekazanych
pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1.
Prosimy o wyszczególnienie czy opisana podłoga sportowa jako system powinna być zgodna we
wszystkich 13 punktach obowiązującej  Normy 14904 „Nawierzchnie  obiektów sportowych –
specyfikacja halowych nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych”.

Odpowiedź:
Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą PN EN
14904.

http://www.bip.murow.pl/


Pytanie nr 2.
Czy  system  podłogi  musi  posiadać  Atest  PZH  oraz  Certyfikat  FIBA  ze  względu  na
pełnowymiarowość hali oraz możliwość prowadzenia rozgrywek na wyższym szczeblu?

Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 3.
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  wierzchnia  warstwa  w  postaci  litego  panelu  sportowego  z
drewna dębowego była polakierowana fabrycznie obustronnie? Takie lakierowanie zapewni, iż
warstwa  lakieru  zostanie  nałożona  równomiernie  maszynowo  i  w  odpowiednich  do  tego
warunkach.  Grubość  lakieru  pozostanie  jednakowa  we  wszystkich  punktach.  Lakierowanie
spodnie zapewnia stabilność wymiarową deski oraz hamuje wnikanie wilgoci w głąb drewna. 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne
zgodnie z normą PN EN 14904. Wszystkie dodatkowe parametry nie są wymagane.

Pytanie nr 4.
Proszę o podanie co wchodzi w zakres wyposażenia. W opisie brak wystarczających informacji
aby rzetelnie przygotować ofertę.

Odpowiedź:
Zgodnie  z  załączoną  do  dokumentacji  technologią  oraz  zgodnie  z  odpowiedziami  na
wcześniejsze pytania.

Wójt
/-/ Andrzej Puławski


