
Świnoujście, 16.11.2016 

 

L.dz. 1291/IX/2016 

  

 ALSPAW Sp. z o.o. 

 ul. Batorego 29 

 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.11.2016 dotyczące treści Zapytania ofertowego     

nr 52/MDK/2016 na „zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, mobilnego podestu scenicznego 

wraz z akcesoriami” z dn. 14.11.2016. 

Uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 16.11.2016 roku zawierające pytania dotyczące treści Zapytania 

ofertowego udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim 

Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie: 

Dotyczy: […] firma ALSPAW zwraca się z prośbą o dopuszczenie poniższych standardowych akcesoriów, które są 

kompatybilne z podestami i pozwalają łączyć je ze sobą w łatwy, szybki, stabilny i wytrzymały sposób. Zwracamy się 

również z prośbą o dopuszczenie poniższych ilości, które pozwolą połączyć ze sobą podesty sceniczne (scena np. 

10mx10m). 

Do łączenia podestów używane są następujące elementy: 

- klamra spinająca podest, podwójna (150 szt.) – jest dociskana za pomocą klucza imbusowego (śruba imbusowa 

M12), 

- klamra spinająca nogi, podwójna (100 szt.) – posiada śrubę motylkową, 

- kostka samopoziomująca (150 szt.) – kostkę wsuwa się w profil burtowy i dokręca imbusem. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uwzględnił ilość akcesoriów do podestów różnych producentów i sposobów mocowania biorąc pod 

uwagę elementy zapasowe, które w trakcie ich użytkowania mogą ulec naturalnemu zużyciu, zniszczeniu czy też 

zagubieniu i bezwzględnie wymaga dostarczenia wszystkich elementów łączących wg specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza montażu podestów ich spinania czy też dociskania za pomocą dodatkowych kluczy. 

Akceptowane przez Zamawiającego rozwiązania to spinanie, dociskanie za pomocą motylka stalowego, plastikowego 

lub pokrętła z tworzywa sztucznego. 

Pytanie: 

Dotyczy: Firma ALSPAW zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy podest ma mieć dodatkowo jakąś wykładzinę? Czy 

jedna ma to być standardowy podest ze sklejką wodoodporną z warstwą antypoślizgową?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że dostarczone podesty mają być wyposażone w standardowy blat o grubości nie mniejszej 

niż 12 mm, który jest wykonany ze sklejki liściastej pokrytej filmem fenolowym z powierzchnią z fakturą heksa 

(plastra miodu) w kolorze czarnym, wodoodporny, antypoślizgowy  i z atestem na jego trudno zapalność wg 

klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień: Bfl-s1. 


