Sprawa 2/2018

Warszawa, dnia 22.11.2018 r.

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
PRZEBUDOWĘ SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM
ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL.
SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający (Teatr
Ateneum) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.
PYTANIE NR 1:
Czy zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rusztu technicznego widowni?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zakres robót konstrukcyjnych w obszarze widowni obejmuje między innymi wykonanie
stalowej konstrukcji odciążającej, konstrukcji stalowej nośnej widowni, oraz rusztów
stalowych pod sufitem, zgodnie z projektem konstrukcji. Montaż tych elementów należy
poprzedzić opracowaniem projektów warsztatowych.
PYTANIE NR 2:
Jakiej grubości mają być płyty 2,5x2,5 wytłumiające kasetony stropu? Ze względu na
bezpieczeństwo klejenie płyt należy zastąpić montażem mechanicznym.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:
Zakłada się montaż płyt o grubości 4 cm, przy czym ostateczna grubość płyt powinna
wynikać z doboru produktu do wymagań akustycznych sali. Dopuszcza się mocowanie
mechaniczne, pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w dokumentacji projektowej
tj. akustycznych, pożarowych, eksploatacyjnych, estetycznych oraz wszelkich innych
wynikających z dokumentacji projektowej.
PYTANIE NR 3:
Jakie zadanie mają panele montowane na tylnej ścianie, co ma być wbudowane pod
tkaninę szklaną?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:
Panele montowane na tylnej ścianie mają za zadanie pochłanianie dźwięku.
Opis paneli znajduje się w punkcie 21) str. 12 opisu architektonicznego, gdzie podano
miedzy innymi że pod tkaniną szklaną znajdować się ma wełna mineralna.
PYTANIE NR 4:
W czym ma być perforacja podłużna paneli na bokach sceny ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:
Projekt nie przewiduje perforacji podłużnej paneli na bokach sceny, natomiast perforacja
podłużna paneli przewidziana jest na ścianach bocznych zwyżki widowni, elementy te
opisane są w punkcie 15) str. 10 opisu architektonicznego, oraz załączniku do opisu
architektonicznego p.t. „Projekt akustyczny – konsultacyjny …”
PYTANIE NR 5:
Czy fryz z listew jesionowych na sklejce gr 10 mm mocowany jest bezpośrednio do ściany?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:
Fryz z listew jesionowych na sklejce należy montować do podkonstrukcji drewnianej
zgodnie z przekrojem Z-Z na rys. ASW-11.
PYTANIE NR 6:
Czy ramy sosnowe 50x80 ustrojów ściennych mają być wykonane z drewna klejonego?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:
Dopuszcza się wykonanie tych elementów z drewna klejonego,
PYTANIE NR 7:
W jakim standardzie maja być szafki kuchenne?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:
Zgodnie z uwagą podaną na rysunku AGW-7 „ Montaż zabudowy kuchennej wraz ze
zlewem oraz umywalką zostanie wykonany w ramach odrębnego zamówienia”.
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