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BZP  42/1/2012        Bydgoszcz, 24.07.2012 r. 

 

              

 

                                                                    

 

        Do wszystkich zainteresowanych 
 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 

budowlanych – sprawa BZP 42/2012. 

 

 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. w skrócie pzp), jeden 

z uczestników  w/w postępowania w dniu 24.07.2012 r. zadał Zamawiającemu następujące pytania: 

 

1. PYTANIE WYKONAWCY: Proszę o podanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

legarów o innych przekrojach i długościach handlowych ogólnie dostępnych np.2500-

4500mm 22x95/110 mm dwustronnie struganych przeznaczonych do budowy konstrukcji 

podłóg sportowych? Proponowane przekroje legarów „dają „ podłodze lepsze parametry 

sprężystości , podłoga jest bardziej elastyczna i lepiej pochłania energię użytkownika.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dopuszcza proponowana zamianę. 

 

2. PYTANIE WYKONAWCY: Proszę o sprecyzowanie parametrów i wymiarów listwy 

przyściennej. W Załączniku 2 C podano listwę z drewna dębowego o wymiarach 20x10 mm 

natomiast na rysunku podano wymiar 2,5 x1  cm . Proszę o podanie również czy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy przypodłogowej wentylowanej z 

zastosowaniem do podłóg sportowych, która umożliwia wentylację podłogi. Proszę o 

podanie jaki  typ listwy ma być przedmiotem dostawy? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Wymiary listwy – 50 x 22 mm. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie listwy 

przypodłogowej wentylowanej. 

 

3. PYTANIE WYKONAWCY: W pozycji 3 załącznika nr 2 C jako ślepa podłogę podano deski  

sosnowe pióro /wpust grubości 32 mm. Z uwagi na fakt ,iż podłoga ta ma pełnić funkcję 

ślepej podłogi do ,której montowany będzie parkiet czy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie desek o innych przekrojach np. 22x95/110 mm (bez pióra i wpustu) 



 

stosowanych do budowy podłóg sportowych ?  Proponowane rozwiązanie podobnie jak przy 

legarach będzie miało wpływ na lepszą elastyczność i parametry całości konstrukcji podłogi 

nie zmieniając jej wytrzymałości. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Tak, Zamawiający dopuszcza  zaproponowane rozwiązanie. 

 

4. PYTANIE WYKONAWCY: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę innego  lakieru niż 

wskazany w pozycji 4 zadania 1 tzn. np. lakieru uretanowo – alkidowego z zastosowaniem 

do sal gimnastycznych spełniającego normę na antypoślizgowość zgodnie z DIN 18032/2 

np. mat. półmat?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Podając nazwę lakieru Zamawiający wskazał parametry techniczne i użytkowe, które  lakier  

co najmniej winien spełnić. Wobec powyższego  dopuszczalny jest lakier  o parametrach 

równoważnych.   

 

5. PYTANIE WYKONAWCY: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę parkietu dębowego tej 

samej klasy sortowania lecz o innych wymiarach np. 350x60/70x22 mm  lub 400x60/70x22 

mm ?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dopuszcza klepkę parkietową  o wymiarach 400x60/70x22 mm.   

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6  ustawy pzp przedłuża termin składania 

ofert do dnia 30-07-2012r. godz. 12:00 

 

 

          

        Prorektor 

 

 

      dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. UKW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


