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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej
na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

 W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                 
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ i jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej 
ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ we wskazanym poniżej zakresie:

PYTANIE NR 66
Prosimy o podanie parametrów istotnych ekranu LED o wymiarach 10x4m na elewacji.

ODPOWIEDŹ:
TELEBIM 36,86m2. Ekran LEDowy (9,60 x 3,84m 36,86 m² - wymiar 10x4 jest wymiarem przybliżonym), 
pitch=10,0mm, LED SMD 3 in 1.  Rozdzielczość=960 x 384 pixels. 60 x kabinetów, każdy posiada 6 
modułów LEDowych (w sumie = 360), powierzchniowo zamontowanych (magnetycznych). Serwisowanie: 
dostęp możliwy z przodu i z tyłu ekranu. Ekran dostarczony z dwoma zapasowymi kabinetami (w sumie = 
62 kabinetów) oraz z kompletem kabli (UTP < 100m).
Telebim powinien być wyposażony w oprogramowanie oraz urządzenia peryferyjne pozwalające na:
                - obsługę meczy piłki nożnej zgodnie z wytycznymi PZPN - wyświetlanie wyniku, wyświetlanie 
zegara meczowego, wyświetlanie nazw drużyn, prezentacja zawodników, zdalne sterownie czasu i wyniku 
zasięg min.200m
                - obsługę zawodów lekkoatletyczny zgodnie z wytycznymi PZLA - wyświetlanie wyników 
różnych dyscyplin, prezentacja zawodników, współpraca z oprogramowanie do prowadzenia zawodów firmy
LYNX dostarczonego                         przez firmę Polanik
                - prezentacje materiałów reklamowych - telebim reklamowy
                - prezentacja czasy rzeczywistego w formie zegara analogowego i/lub cyfrowego
                - emisję obrazu video strumienia cyfrowego kamer zamontowanych na obiekcie

PYTANIE NR 143
Prosimy o potwierdzenie czy wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres 
opracowania tj. wykończenia posadzki, ścian, sufit podwieszony/strop.

ODPOWIEDŹ:
 Tak, wykończenie pomieszczenia BU+1.03 wchodzi w zakres postępowania.

PYTANIE NR 144
Jeśli wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres opracowania to prosimy   o podanie
rozwiązań dotyczących: sufitu podwieszonego (rodzaj i wysokość sufitu), wykończenia ścian 
(rodzaj i wysokość zastosowanego materiału/rozwiązania), wykończenia posadzki (rodzaj i 
powierzchnie zastosowanego materiału/rozwiązania). Np. brak rozwiązania sufitu podwieszonego 
na rzutach sufitów podwieszonych.
ODPOWIEDŹ:

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotyczące wnętrz
a) Ściany

W pomieszczeniach BU.+1.03, BU.+1.04a, BU.+1.05a, BU.+1.06a BU.+1.09 glazura na ścianach do wysokości min.
2,0 m. Płytki ścienne nierektyfikowane format 20x20cm, połysk, grubość min. 6,5mm. Kolor płytek biały, fuga szara.



Pom  BU.+1.03a  -   Chłodnia  –  ściany,  sufit,  drzwi,  podłoga  wykonane  z  paneli  izotermicznych,  modułowych  z
rdzeniem ze  sztywnej  pianki  poliuretanowej  o  gęstości  ok.  40  kg/m3,  wtryskiwanego między  blaszane  okładziny.
Zatopione  w  poliuretanie  zamki  typu  Cam  Lock.   Grubość  rdzenia  poliuretanowego  -80  mm  o  współczynniku
przenikania ciepła 0,27 W/m2K.

Pom. BU.+1.02, BU.+1.04, BU.+1.05, BU.+1.05b – zmywalne wykładziny do wysokości min.2,0m. Okładzina ścienna
w  kolorze  szarym  z  polichlorku  winylu,  do  wnętrz  spełniająca  wymagania  normy  zharmonizowanej  EN
15102:2007+A1:2011. Grubość całkowita min 0.92mm. Grubość warstwy użytkowej min. 0.12 mm.

Ściany tynkowane powyżej płytek, malowane na kolor biały Ral 9010

b) Podłogi
W pom. BU.+1.02, BU.+1.03, BU.+1.03a, BU.+1.04, BU.+1.04a, BU.+1.05, BU.+1.05a BU.+1.05b,  BU.+1.06, BU.
+1.06a,  BU.+1.07,  BU.+1.07a,  BU.+1.08,  BU.+1.09  Zmywalne,  wykonane z  płytek ceramicznych nieśliskich R12
ABC, kolor szary, powierzchnia półmat, format płytki 20x20cm, grubość min 10mm, klasa ścieralności IV. Fuga kolor
szary, jak na ścianach.
Rozmieszczenie  wpustów  podłogowych  podano  na  rysunku,  spadki  1,0  ÷ 1,5  %.  Należy  wykonać  cokoliki
przypodłogowe. Zaleca się wykonanie zaokrągleń 
połączenia ścian i podłóg  w kuchni i zmywalni naczyń.

c) Sufity
W pom. BU.+1.03, BU.+1.03a, BU.+1.04, BU.+1.04a, BU.+1.05, BU.+1.05a BU.+1.05b,  BU.+1.06, BU.+1.06a, BU.
+1.07, BU.+1.07a, BU.+1.08, BU.+1.09 sufit podwieszany sufit podwieszany modułowy z cofniętą krawędzią 60 x 60 
cm oraz miejscowe obniżenie sufitów - sufit podwieszany w systemie g-k do pomieszczeń mokrych na stelażu  
stalowym, ocynkowanym, zgodnie z ogólnym rysunkiem sufitów.

Pom  BU.+1.03 – sufit tynkowany, malowany na kolor biały Ral 9010.

Patrz rys.
RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_143_144_156_176_178_222,  
RZUTY_2017_10_24_R2-A03_A POZIOM +1_pyt139_143_144_156_176_178_222.

Uwaga :
dołączone  rzuty dot. również dotuchczasowych  odpowiedzi na pytania nr : 139, 143, 144, 156, 
176, 178, 222.

        
Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak ciągłości numeracji w zamieszczonych pytaniach i 
wyjaśnieniach treści SIWZ jest świadomym zabiegiem. Pozostałe pytania, które wpłynęły do 
Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z wyjaśnieniami w kolejnej turze.
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