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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO HALI SPORTOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
Pytanie 1
Opis przedmiotu zamówienia – strona 7 – wykładzina ochronna.
Opisane w SIWZ wymiary rolki (30 m długości i 2 m szerokości) spowodują, iż waga 1 rolki będzie
oscylowała w granicach 120-140 kg, co jest bardzo dużym utrudnieniem dla każdego użytkownika.
Prosimy o korektę opisu przedmiotu zamówienia z „szerokość rolki – 2 m” na „szerokość rolki – do
1,4 m”.
Patrz odpowiedź nr 3 z dnia 05.11.2013 r.:
Zamawiający dopuszcza szerokość wykładziny ochronnej w granicach – 140 - 200 cm (powierzchnia
boiska 18 x 30 m).
Powierzchnia wykładziny 540 m2
Długość wykładziny w 1 rolce - 30 m
Pytanie 2
W związku z zapisami SIWZ (pkt. 6.6) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje
dołączenia do oferty przetargowej również certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów
znakiem bezpieczeństwa B, certyfikatów zgodności bądź atestów wydanych przez jednostki
upoważnione przez Polskie Centrum Akredytacji na poniższy asortyment:
- wózek na materace
- ławka gimnastyczna
- wózek na piłki zamykany
- stojak na piłki przejezdny
- pachołki
- materac 200x120x10 cm
- kozioł gimnastyczny
- skrzynia gimnastyczna
- równoważnia 5 m
- odskocznia gimnastyczna
- wózek do transportu wykładzin
Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty przetargowej certyfikatów uprawniających do oznaczania
wyrobów znakiem bezpieczeństwa B, certyfikatów zgodności bądź atestów wydanych przez jednostki
upoważnione przez Polskie Centrum Akredytacji na w/w asortyment.
Pytanie 3
W związku z zapisami SIWZ (pkt. 6.6) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty przetargowej atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny
oraz raportu z badań klasyfikującego zachowanie się wykładziny podczas palenia zgodnie z
EN 13501-1?

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty na wykładzinę ochronną atestu higienicznego wydanego
przez Państwowy Zakład Higieny oraz dokumentu klasyfikującego zachowanie się wykładziny podczas
palenia zgodnie z normą EN 13501-1.
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