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Sp ecytikacj i Istotny ch Warun ków Z amówienia

DoĘczy postętrlowania na roboty budowlane ,, Budowa kompleksu boisk sportowych 7godnie
z założeniami programu ,, l|Ioje Boisko _ orlik 2012' Klwatka 31 przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce ,,

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U . z 2010 r. nr l l3,
poz.759 ze nn.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździę przekazuje treśó
zapytań doty czący ch zapi sów spec yfi kacj i i stotnych warunkó w zamówi eni a wr az
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Ętanie nr 1

W nawią,zaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy
Zamavnający dopuszcza zastosowanię zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty, na
równowazne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub
z komp ozylów po l imero wych.

odpowiedź:

Zamavłiający nie dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty.

Ętanie nr 2

W nawiąaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy
zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaznika dla słupów oświetlenio}vych
aluminiowych, stalowych na słupy oświetlęniowe wykonane z innego materiału np. słupy
oświetleniowe wykonane zkompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym.
Ewentualne zastosowanie słupów kompozytolvych nie podwyższy kosztów
inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości
matęńału kompozytowe go.

Produkcję słupów zkompozytów polimerowych reguluje nolma europejska PN_EN 40-7
,, Słupy polimerowe zkompozytów wzmacniane włóknem szklanym - wymagania''.

Odpowiedź:

Zastavnający nie dopuszcza zastosowanie słupów kompozytolvych .

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofeń nie ulegnie zmianie.

Niniejsze odpowiedzi zostanąniezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ
w formie papierowej oraz zatnieszczonę na stronię intemetowej Zarrtawiającego. Udzielone
wyjaśnienia zostanądołączone do SIWZ i będąstanowiły jej integralnączęść.


