PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (przetarg-negocjacje) na
wybór generalnego Wykonawcy ogrodzenia terenu czterech hal przemysłowomagazynowych WSSE „INVE5T-PARK” SP. z o.o. mieszczących się w Wałbrzychu, Nowej
Rudzie, Kłodzku i Bolesławcu.
1. Pytanie: W opisie technicznym przedmiotu zamówienia zaproponowano panele
ogrodzenia - maty spawane o oczkach ok. 100x200 mm. Jest to niestandardowe
rozwiązanie tworzące „drabinę" dla osoby chcącej sforsowad ogrodzenie. Standard to
panel o oczkach 50x200, min. 3 przegięcia, drut 5 mm, rozstaw słupków 250 cm.
Proszę o odpowiedź czy tak zaproponowane rozwiązanie można zastosowad przy
realizacji zadania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z tym, że grubośd
drutu min. 6mm.
2. Pytanie: W opisie technicznym podano, że wysokośd ogrodzenia wynosi 1800 mm.
Proszę o informację czy tyle mierzy sam panel czy razem z podmurówką?
Odpowiedź: Wysokośd panela to 1800-1850 mm.
3. Pytanie: Prosimy
ogrodzeniowym.
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Odpowiedź: Wysokośd podmurówki: 20-25 cm, grubośd 6 cm.
4. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje wysokośd panela 1630mm ?
Odpowiedź: Patrz pytanie nr 2.
5. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje panel z drutu 8/6/8 (Jedna warstwa drutów
pionowych 6 mm oraz dwie warstwy drutów poziomych 8 mm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
6. Pytanie: Proszę podad długości kabla do zasilania bram przesuwanych przy 4 halach
(Bolesławiec , Wałbrzych , Kłodzko , Ruda Śląska ).
Odpowiedź: Należy przyjąd po 60mb dla każdej lokalizacji.
7. Pytanie: Panele ogrodzeniowe występują na rynku polskim o długościach 2,5m i
oczkach 50/200mm, czy Zamawiający zaakceptuje taki panel?
Odpowiedź: Patrz pytanie nr 1.
8. Pytanie: Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych dla 4
miejscowości?
Odpowiedź: Należy uwzględnid w cenie wykonanie map do celów projektowych.

9. Pytanie: Co należy rozumied przez mocowanie do słupków strzemiączek ze stali
nierdzewnej oraz proszę o zdjęcie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

10. Pytanie: Prosimy podad długośd ogrodzenia przy hali w Wałbrzychu (nie czytelny PZT).
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił PZT w formacie dwg do pobrania.

