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Sprawa: wyjaśnienia Siwz.                                             

Hala  Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w Gdańsku w postępowaniu dotyczącym 
„Przebudowy pomieszczenia w hali Ergo Arena” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2 ze zm.) dokonuje 
modyfikacji zapisów SIWZ: 

 

Jest:   

1.    Wykładziny i posadzki: 
· Przygotowanie podłoża pod wykładziny : 66,47 m2 
- oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci; 

- gruntowanie - powierzchnia 66,47 m2; 
- wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy masy 

samopoziomującej pod wykończenie podłogi w postaci wykładziny- powierzchnia 37m2, 
· montaż płytek dywanowych-  wykładzina dywanowa w płytkach Konstrukcja, rodzaj okrywy 
: 1/100 loop pile; Rodzaj runa : 100% solution dyed PA, Rodzaj podłoża : modified bitumen 

Ceneva; waga runa: 550 gr / m2; Waga całkowita 4000 gr/ m2 ; wysokość runa 4 mm; 
wysokość całkowita 6 mm; rozmiar płytki 50 x 50 cm; Klasa użytkowa 33, Produkt 

trudnozapalny.  
· montaż listew cokołowych z wykładziny , h=10cm - długość, listwy kleić zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

 
zmienia się na: 
1.    Wykładziny i posadzki: 

· Przygotowanie podłoża pod wykładziny : 66,47 m2 
- oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci; 

- gruntowanie-powierzchnia66,47m2; 
- wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy masy 
samopoziomującej pod wykończenie podłogi w postaci wykładziny- powierzchnia 66,47 m2, 

· montaż płytek dywanowych-  wykładzina dywanowa w płytkach Konstrukcja, rodzaj okrywy 
: 1/100 loop pile; Rodzaj runa : 100% solution dyed PA, Rodzaj podłoża : modified bitumen 

Ceneva; waga runa: 550 gr / m2; Waga całkowita 4000 gr/ m2 ; wysokość runa 4 mm; 
wysokość całkowita 6 mm; rozmiar płytki 50 x 50 cm; Klasa użytkowa 33, Produkt 
trudnozapalny. Powierzchnia 66,47 m2 

 · montaż listew cokołowych z wykładziny , h=10cm – długość ok  36 mb., listwy kleić 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 
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