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oŚrodek spońU i R€krea.j mślW.reżawy W Dzieln€y ochota ż 6iedżibą
wWgEzaWe ul Nowowie]ska 37B na podslawe ań,3a uś,4ustawy z dna 29 slycżn a
2004 r. - PEWo zamóWień publ*nych (Dz U, z 2007 l. N.223. poż, 1655 ż późn zm )
inform!]e o frodyiikacj

W punkćie 6 1

slwz

swz

b}ło

,PĘedm otem emówienia jest Zkup dośtawapżenośńeloparkietu taneenego z dr6wn.
szlachetn€go o naiuGlnejbaMe Wykonaneoo z łączonych że sobą moduów (o Wyńiarach
]00x10o cm), na podbudowe laminatu, ficu iahminum (l!b W podobnej le.hnoloai
z.bezpiećzó]ą.€] podłde na klórym p.lket będżie óżk|adańy), Parkiet po złoż6n U
powin e n sla now ć, jed nolitą gład ką powieżch nię o Wyń ia rach 1 5x20 melróW i być olo*o ny
l]stwam booznym lub coko ikiem Umożllwaią.ym bezpeczne i wygodńe wejścieub
Wjecha.ie na jego póW]eżchnię Naeży prżewidzieć dostswę mze]kch akce§orióW,
neżbędnych do żlożenia, lozłożenia oraz magazynow8nia eemenlóW pa ietu - W tym w
zal€żnoŚc od żaploponowanego syslemu: islew boenych, cóko ikóW naóżników, o6z

WózkóW tra.spońowo,m.$zynowych umozllwia]ących bepieĘne skladowanie i
pżewożen e wszyslkich ńodulów parkietu, parke1 tan€Ęny wraz z aprA/żądówańiem
powin en posiadać stośene atestv
W puńkcje
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,Pżedm otem zamóWleń a jesi zakup doslaM moduło@go pźeńośnegoparkiet!
lanecznego. Wykonanego
ilego łewna lścia§tego o naluEne] baNe Moduły (o
Wymi€Ech nie Większych niż 25 m2 umożiwaiących jego roż]oże.ie pżęz dwóch
pracown]kóW, oraz dogodne magazynowenje) powinny twożyć pow]eżchn ę ńińińuń 300
m2 palkietu nello (beż lillew kEwędżlowych bądź coko ików), o proporcjach żbliżońych dó

z

Moduły Winny być Wykonane W lechnolog zabezpie*a]ące] podłoż€, na klórym parkjet
będzi€ rozkhd.ny (ij np, na podbudowe ami.atu filcu iauńinium ub lóWnożędnej)
Parkiet po żłożenU powinień stanowć, jednoLitą gł.dką poweżchnę być olócżony ]iśnł.mi
boenymi lub cokolikem umożliwająćymi beżpie*ne iWygodńe Wejście lub Wjechanje na
jąo powieźchnię. Należy pżewidzieć doslawę wszekch .kcesoiów nąbędnych do
żlozenia, razlożena olaz magazynowania eementóW parketu - W 1ym w za eżńościod
lakże wóżków
aproponowanego systemuj istew bo*ńych, coko ików na@żn ków.
kanspollowo_magazynowych ub skrżyńieżdnych umożiwi.jąćyćh beżp]edńe składowańie i
pż.wożen e wsżystki.h móddów paftietu, parke1 laneeny wraz z opżyźądowaniem
pówiń en posiadać stosowne ,lesty wraz ż EporGmi ż badań wykonanych pu€z upEMiońe
jednostki badawcze pośWad@a!ącesp€lnanie wymagań normy EN 14904, W lym klasę
o9ń otŃ.lościńa poźiofrie ci _slolaz posiadaó atest h9i6n cżny PZH,
żamawia]ący Wymaga śżkólen a deegóWanych do lego @l! pra@WnikóW w żakesie
monlażu/demontażu i pźechowj,lania dostarczonego palketu pź6nośn6go,jak róWneż
iednokrotnego rozłożenia cale] powieżchni'
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prcjekcie umo$,y.

Jednożeśńieińforńuję, że terminy śkład.n]aobł.lca ófeń nie ! egają zmianie,

