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Uniejów, 25.02.2020

dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie” etap II
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1a oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do
Zamawiającego
Pytanie nr 148
Zgodnie z udostępnionym dokumentem „Wytyczne do kina letniego” Ekran ma mieć przekątną 300
cali, natomiast w dalszej części dokumentu mowa jest o przekątnej 140 cali. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności i podanie właściwego rozmiaru ekranu.
Odpowiedź:. Ekran projekcyjny dmuchany o przekątnej 300’
Pytanie nr 149
Zamawiający wymaga wykonania pomostu z deski kompozytowej zawierającej w swoim składzie
HDPE, z jednoczesnym wymaganiem niepalności materiału. Proszę o wyrażenie zgody na
wykonanie pomostu z deski kompozytowej niepalnej zawierającej w swoim składzie PVC.
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie pomostu z deski kompozytowej niepalnej
zawierającej w swoim składzie PVC
Pytanie nr 150
Deskę kompozytowa mocuje się przy pomocy specjalnych zestawów montażowych , system
niewidocznych, przykręconych do legara- to jedyna możliwość. Proszę o potwierdzenie, że deska
kompozytowa ma być przykręcona bezpośrednio do legara
Odpowiedź:. Zamawiający potwierdza iż deska kompozytowa ma być przykręcona bezpośrednio
do legara
Pytanie nr 151 Maksymalny rozstaw legarów pod deską to 35-45 cm, zależny od rodzaju desek,
najczęściej na taką konstrukcję z podwójnych drewnianych belek układamy legary aluminiowe do
nich mocujemy deski. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowo legara i zmianę
kierunku deski kompozytowej ?
Odpowiedź:. Tak.
Pytanie nr 152 Proszę o potwierdzenie iż na szlaku bosych stóp należy zamontować 1 szt.
Poidełka.
Odpowiedź:. Tak, na szlaku bosych stóp należy zamontować 1 szt. Poidełka
Pytanie nr 153 Dotyczy cz. II ul. Bogumiła
Proszę o podanie dokładnych wymiarów mostków – rzut 2x2,25 m, w opisie deski 3m.

Odpowiedź:. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 44 i 45 z dnia 10.02, należy przyjąć
wymiary wg rysunków
Pytanie nr 154
Prosimy o doprecyzowanie projektu odnośnie sterowników US przekazanych na schematach
rozdzielnic elektrycznych razem z zasilaczem oraz sterownikiem PLC. Prosimy o kartę katalogową
sterownika oraz doprecyzowanie czym steruje sterownik US.
Odpowiedź:. Sterowniki mają być kompatybilne z instalowanymi oprawami oświetleniowymi
pracującymi w systemie DALI oraz posiadać wejścia/wyjścia DI/DO dla sterowania np słupkami
świetlnymi.
Zestawienie kompatybilnych sterowników przedstawia producent opraw. W przypadku braku
takich informacji, ofertę można wycenić np na sterownikach Wago lub Beckhoff.
Układ sterowania US służy do sterowania stycznikami oraz zasilania sterowników PLC i zegara
astronomicznego. Zasilany jest z automatycznego przełącznika faz. W jego skład wchodzić będzie
przełącznik/-ki pracy styczników 1-0-2 : praca ręczna – 0 –praca automatyczna. W skład układu
sterowania wchodzić będą również : zabezpieczenie zasilacza dla PLC , złączki na szynę TH35,
zabezpieczenie dla zegara astronomicznego, ochronnik kl. D.
Pytanie nr 155
Z uwagi na niedostępność na rynku deski ryflowanej grubości 50 mm proszę o wyrażenie zgody na
zastosowanie deski grubości 45mm
Odpowiedź:. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 37 z dnia 10.02. Zamawiający wyraził
zgodę na zmniejszenie grubości deski
Pytanie nr 156
Zgodnie z udostępnionym dokumentem „Wytyczne do kina letniego” format ekranu ma mieć 16:9,
natomiast projektor ma format 4:3 niskiej rozdzielczości. W związku z tak dobranymi parametrami
uciekać będzie po ok. 30 cm obrazu na stronę (od góry i od dołu), dodatkowo, przy tak niskiej
rozdzielczości straci się jeszcze dodatkowo ok. 25% jakości obrazu. Prosimy o potwierdzenie, czy
Zamawiający potwierdza wskazane w ww. dokumencie parametry, czy zmienia je w celu
uzyskania co najmniej dobrej jakości obrazu
Odpowiedź:. Format projektora należy dostosować do wielkości ekranu. Należy
zastosować projektor o parametrach umożliwiających otrzymanie dobrej jakości obrazu.
Pytanie nr 157
Ekrany dmuchanych kin plenerowych wykonuje się z materiałów w postaci siatki PVC, natomiast
nie ma możliwości uzyskania 1.0 GAIN skoro ma ona ok 30% a reszta to perforacja. Prosimy o
informację, czy Zamawiający podtrzymuje wymagania związane z uzyskaniem 1.0 Gain, jeżeli tak,
prosimy o wskazanie szczegółów tkaniny PVC z jakiej ma zostać wykonany ekran kina,
spełniający wymagane parametry współczynnika odbicia.
Odpowiedź:. Ekran powinien być wykonany z siatki projekcyjnej RC3 (najlepiej mocowanej na
rzep). Struktura wykonana z poliestru powleczonego PVC o gramaturze min. 600g/m2, kolor
czarny o wytrzymałości min.: 3000N - zerwanie, rozdarcie - 300N.

Pytanie nr 158
Udostępniony dokument „Wytyczne do kina letniego” nie uwzględnia pokrowców skrzyń,
okablowania, prosimy o podanie szczegółów technicznych niezbędnych do wyceny.
Odpowiedź:. Wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kina powinny
zostać uwzględnione w wycenie. Szczegóły techniczne wg wybranego producenta.
Pytanie nr 159
Udostępniony dokument „Wytyczne do kina letniego” nie zawiera informacji o mikserze audio i
odtwarzaczu np. BLURAY lub/i player, prosimy o wskazanie parametrów technicznych ww.
wymienionych urządzeń.
Odpowiedź:. Wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kina powinny
zostać uwzględnione w wycenie i stanowić kompatybilna całość
Pytanie nr 160
Udostępniony dokument „Wytyczne do kina letniego” nie zawiera informacji o obudowach do
zamontowania sprzętu oraz konstrukcji dla ekranu. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych,
niezbędnych do wyceny.
Odpowiedź:. Ekran projekcyjny typu pneumatyczny nadmuchiwany. W narożnikach dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji. Całość zszyta podwójnym szwem stębnowym o wytrzymałości nici
175N. Ekran wyposażony w wentylator min. 1,1 kW
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

/-/ Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

