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Wykonawcy ubiegajqcy
si§ o udzielenie zamowienia

Nr postepowania: ZP/MOK/1/2015

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA nr 1

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci

szacunkowej mniejszej niz kwota okreslona w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Pzp pn: ,,Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Osrodka Kultury

w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 - etap I"

Zamawiaj^cy informuje, iz w toku tocza^cego si? postepowania wptynelo zapytanie dotycza^ce tresci Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) -

zwanej dalej Pzp, Zamawiaja_cy przekazuje tresc zapytari wraz z wyjasnieniami wykonawcom, ktorym przekazaJ

Specyfikacj? Istotnych Warunkow Zamowienia, bez ujawnienia zrodta zapytania, a jezeli Specyfikacja

jest udost?pniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie Wykonawcy:

Czy maja, bye rolety standardowe: pancerz aluminium PA 37, rygle automatyczne w dolnej listwie, nap?d -

zwijacz tasmowy lub przektadnia ?

Odpowiedz Zamawiaja^cego:

Zaprojektowano nast?puja£e rolety zewn?trzne opisane w ST-20 SUPLEMENT:

,,rolety zewn^trzne o konstrukcji aluminiowej w wersji tzw. ,,na mur" lub ,,na ram?" z prowadnicami PP 53

prostymi, skrzynka^ i obciaznikiem w kolorach: jasny bez 05 i ze zwijaczem sznurowym w standardzie oraz

pancerz aluminiowy ocieplany PS39 w kolorze jasny bez".

Jednoczesnie Zamawiaja^cy przypomina o wymogu zapewnienia dost?pu serwisowego od dolu, aby w razie

koniecznosci przeprowadzenia naprawy nie zostata uszkodzona elewacja.

Zgodnie z CzesciaJ pkt. 3 ppkt. 3.3 SIWZ Zamawiaja^cy dopuszcza uzycie produktow rownowaznych, w stosunku

do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji oraz walorow uzytkowych.

Zamawiaja^cy informuje, iz przedmiotowe wyjasnienia sa^ wi^za^ce dla Wykonawcow i nalezy je uwzgl?dnic

w tresci oferty.
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