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Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące
przetargu nieograniczonego na „Dostawę kurtyn do hali Ergo Arena„
Pytanie nr 1
W opisie przedmiotu zamrowienia podana jest nazwa tkaniny siatka dioramowa. Proszę
o informacje szczegółową jaki jest typ tkaniny, skład, kolor określenie jest mało
precyzyjne i może być używane tylko przez jednego producenta dlatego by ustrzec się
błędów prosimy o dokładny opis lub też podanie producenta tkaniny celem
przedstawienia oferty na tkaninę podaną w specyfikacji lub równoważną innego
producenta ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki poliestrowej. Jest wielu producentów siatki
tego rodzaju na rynku w kraju i za granicą.

Pytanie nr 2
W części pierwszej zmówienia mowa jest o zasłonięciu sektorów jak rozumiemy po
dwóch różnych stronach widowni każda z dwóch zasłon zasłania kilka sektorów, mowa
jest też o mechanizmie zsuwającym kotary. Składamy zapytanie czy jeden mechanizm
ma składać jedną stronę wysłon, jednocześnie w kilku sektorach lub czy na każdy sektor
ma być zastosowany jeden mechanizm składający tylko ten wybrany sektor ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby mechanizm napędowy był na każdy sektor osobno.
Pytanie nr 3
W specyfikacji mowa jest o zastosowaniu wózków czterokółkowych, wózki te jak
wiadomo stosowane są przez kilka firm oferujących mechanizmy sceniczne jednak swój
rodowód wzięły z systemy szaf przesuwnych a więc z zupełnie innego zastosowania,
proponowane są z powodu braku w swojej ofercie przez inne firmy specjalistycznych
systemów stworzonych do zastosowań scenicznych. Wadą tych wózków jest fakt że
kotary po zwinięciu zajmują trzy razy tyle miejsca jak w systemach scenicznych
Składamy pytanie czy dopuszczają państwo zastosowanie równoważnych systemów
produkcji naszej firmy
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Odpowiedź:
W specyfikacji Zamawiający opisał wózki jako czterołożyskowe a nie „czterokółkowe”. Z
uwagi na charakter zadania Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania wózków z
jakichkolwiek tworzyw sztucznych a jedynie metalowe.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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