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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONA\ryCÓW

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Ębie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych
województwa wielkopolskiego".

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na
pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Czy inwestycja posiada pozwolenie na budowę czy realizowana będzie na zgłoszeniu? Czy projekt
p rzetargowy zo stał zaakceptow any pr zez r ze czo znawców pp oż. ?
Odpowiedź Zamawiającego
InwesĘcja nie wymaga pozwolenia na budowę i realizowana będzie na zgloszenie zgodnie z
przepi§ami Prawa budowlanego. Projekt nie był przedstawi^ny rzeczoznawcom ppoż.

Py,tanie 2

W rvłięku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie założen dla sufitów
podwieszanych, ze wskazaniem co ma stanowić warstwę spodnią - widoczną sufitu i jakiego koloru?
Opis proj. budowlanego pkt V i przedmiar opisuje sufit jako: pĘry g-k + wełna mineralna gr. 50 mm
(mocowana do spodniej strony pM e-W z przyklejeniem i zakołkowaniem wełny do podłoża ), pokryta
,,gęstą tkaniną akusĘczną" - poprosimy o parametry?, natomiast specyfikacja techniczna definiuje sufit
jako podwieszany kasetonowy z dodatkową warstwą wełny mineralnej owiniętą w fizelinę, ułożoną na

,,górnej powierzchni pĘt sufitu".
Odpowiedź Zamawiającego
Sufit wykonać jako akusĘczny na rusztach podwójnych z p"onti metalowych akustycznych
mocowanych do konstrukcji stropu za pomocą zawiesi elasĘcznych. PĘta gipsowa gr. 12,5 mm
Nida ACOUSTIC lub inna o nie gorsrych parametrach, mocowana do stelażu w dwóch warstwach.
Wygłuszenie przestrzeni pomiędzy płytą gipsową a stropem z wełny o niskiej gęstości, ale
podwyższonych parametrach akusĘcznych: Isolver Uni-Mata lub Knauf Unifit. gr. 5 cm (lub inne
o nie gorsrych parametrach). Ostateczne wygłuszenie akusĘczne sufitu wykonać z płyty ISOVER
AKU-PŁYTA gr. 5 cm (zawiniętej w dwie warstwy czarnej fizeliny) lub inna o nie gorsrych
parametrach i mocowanej do pĘt gipsolvych za pomocą pianokleju uniwersalnego i dybli
plastikowych do ociepleń. Warstwę spodnią sufitu widoczną z sali stanowić będzie gęsta tkanina w
kolorze ciemnym naciągana i zamocowana do uprzednio zamocowanego stelażu drewnianego o gr 5
cm. Najbardziej odpowiednia tkanina to plusz dekoracyjny o gramaturze 580 do 860 g/mb o mało
odbijającym wykończeniu powierzchni (mat, półmato saĘna). Tkanina winna posiadać atest
trudnopalności.

Pytanie 3

Prosimy o podanie wl§cznych dla rolet zewnętrznych.
Odpowiedź Zamawiającego
RoleĘ zewnętrzne adaptacyjneo zwijane, mocowane na ścianie zewnętrznej budynkuo przeznaczone
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