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Uczestnicy postępowania

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Remont instalacji elektrycznej - (V piętro - etap 1), budynek W-12 (10-35) Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24,
Kraków,
Zestaw nr 2
Pytanie nr 1:
Proszę o udzielenie informacji na temat sufitu rastrowego metalowego 300x1800.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Należy przyjąć sufit rastrowy aluminiowy 300x1800mm :
Charakterystyka wyrobu:
Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm
Rozmiar oczka w świetle: - 50 mm
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające)
mogą być poprowadzone ponad sufitem.
Klasyfikacja ogniowa:
wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny
Parametry techniczne:
- waga - 2,48 kg/m2
- ilość mb profili/m2 - 33,34 mb/m2
- pow. otwarta sufitu - 66,70 %
Pytanie nr 2:
Proszę potwierdzić że w zakresie remontu instalacji elektrycznych jest dostawa i montaż w/w
sufitu rastrowego ?
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Odpowiedź na pytanie nr 2:
Tak – patrz poz. 1.1.5 przedmiaru robót załączonego do SIWZ
Pytanie nr 3:
Jeśli ma to być nawiązanie do już wykonanego zakresu proszę podać jakiej firmy/marki jest
sufit istniejący na obiekcie.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Sugeruje się zachowanie jako kontynuacja - sufit firmy Barwa System, model Open Cell.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień 18.11.2019 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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