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z€ Wględu na pow}żej
u]6w śkladóWydh ż klólych
9klada się plzeio§na mobilńź podlóqa drcwniańa oslaieczne wielkość
będżie nna, niż określon€ w slwz W}miary l5 m l20 ń zalem proszę o nformac]€ czy
z6ńaw ający zaakcepluie of6ńę, W kiólE końcN6 W}ńiary p.wiezhni do iańoa będą się

pżezzamawające§o46kcepi ana oierra podlog, kórejwym ary
poszczególnych elemenlów śkladówych będa inne nż określonews wż 100x 100 cm 2 kaźdy
z p od ucenlóW podlóg W}kói uje ]e w sw}ch syslemach. ktir€ m ają n ne wy mialy n z poda ne
p2ążamawia]ą@go, D alego też prcsińy ó dopu9eenie niych modulow Wyń alow}th
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nl2 - na]bardze]żb]żonegó. eóz ne ńńejśzego,cowyn k3
żwymiaóW modułówpo9eegć nych poduceniów Maż z k.awędż
p.ikiefu źyleżwyńarlenmusibycliczody ńeno". czy wy mia r sa mej poMeżchn użylkore]
dó lańca. bez li9GW klałędz ?
zańawającyw}ńagó aby oierencipzewidź e dośtawę vye k ch koniecznych ak@sorów do
podlog W ty m ele ńenóW do m agazynŃań a i tńn śportoMn a podlog żeWględun.
p€klykę i dośWiad*nie w lym żak €s € czy za mawiaiący użna ofeńę. lftk W tym W9 ędzie
będz e opiewah na orygina ne. WplŃukowane puez producnla podłog §kżyn € ktore będą
9luu yly zamaw ającemu do
§kladowana,maqazynowaniapodlog
PreWoż€nia lEngponowana p. ob.kce
c, żab€zp eąenia podłogipżed zniszczen]em
U|ae a ąG b,eżą.ą e §ploa6Ko?edaiotJzaTówela
skżyn e lake będą zaopalżonew ko]k umożliwia]ą@ ich pż€Eżanie po obiekcie
uwż§ ędn eniu Wniosku ż punklu
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cży zafraw a]ący uwzg ędn olbĘ pódlóg klóra w swej budówie będże wytvóżónażdlewna
nżyńielyjie§o cooznaeawieżchń ąMśNvęitegod€wna 9aćhetnegó na wa6fu e
śbbiliżU]ąćej ż wyśók]ej jakóść śklejki ? Ta k €9 0 iyp u pOdłog i śągłóWnie wylw.ż. ne na
plosżę o wyjaśn enie wieżchnieoo w,ykońeen a podłogi dlewn ane] czy m. on. byó fabryczn €
a k eldw6ń a dży też l:rb lyżń e óldjówana w świeie op]nij oży*own ków iego ly p u podl€
e p§żym lozw ążań ie ń je$ wykońcżen ie ole] owan e g d yż wykońe.n e lakiercn powod u]e
dad ń eńą śi9kóść pod]oq i cży wlkońeen ie akjercm ba!ź olejem ń us być w}kon. ne
fablycżnie, cźy rcż zahfuia]qcy dopuścipżedmioicwe wykońżenie w sw,ym obiekc € p0
dokońan iu d osiaw} w adofr yń jesl ż fabryżne wyko ńóze n e wyb lanej powłoki pżd
Żańawiają@oo]e§t rożwią4niem Lva śżyń]akoŚcioM lepsżyfr
plosżę o wyjaśn eń]e roda]u drdńa kióre ma być użyl€ d0 pódłog , ]ako w eżchnia warehva
sponorc uuytko@ Żańawia]ąćy w s wz okrcśa Ż ma lo być drcwno sż aoheine a
aeiuż
wadomym]e§t iżnajlep9ymwlymźak€śiedrcWnem]esldąb dr€Ma€gzoryĘn€
drcWła bukow€ lub kauczukowe ze wżo ędU na śreWyśokie Wlaścircścjhigrcśkopłne
zdaniem użyikowników do iego .elu s ę nie ńadź]ą ( W] 9óó pódhódżą€ ż powielż. lub nyc a
n]eódwńóa nie je d.fomu]€ )
żamawiający W}maga, aby
ne aleśry opóe atestu
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zanawiąącylóz\ńi. będze Wymagałod ofercitówdosialż€iia syslemową pódłogiżgodn€iz
obowiążu]ącą pp€d m otową ńórmą na d owód aeg o oforenc mu śżądo]ączyć do swych ole ń
czY

§losownadekalac]ecEzgodnośćzląnomqweffizysikchl3łukryleliaćhokeślonychwtejnorńe
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żamfuia]ący wymaoe doslarczena pżenośn€go palkelu taiecżiego park€lu Wykonanegó ż
łączonych ze sobą ńodułów (o Wym.6ch ne W]ększych nż 2.5 m2. Umoż w aiących ]ego rcżlożene
pĘ€z dwrch placówników olaz dogodne magazynowanie) zamawający wym.ga dla palkietu
tan€cznego §pełniana nófiy EN ]4904
2 i3 ogó na pow]€rżchnia paRietu nello (beź stew kawędzow}ch bqdżfukólikó*)pownna wynosic
ń ńmum 300 m2 (plopoqe Wńny byó żb żóie dówymaru 15x20 m),
zamaw a]ący wymaga dośtaw1, Wsżelkich .kceśońów, ń e.będnych do złozen a rozłożen a oraż
magazynówana elementów parkelu - w lym w żależnóściod zaprcponoMiego śyśtemusigw
bocżnyóh
ponowo magazynow}.h lub skżyń ]ezdńych
umóżiwia]ąćyćh bezpieżne skladowan e ipżewożenie wsżyslk clr modulow palk ei!
&m aw ająóy w ym a 9a dosi3wy ff on u bwego pize nośń egó park eiu ian€czn ego. W}kon a nego z
lilego drewna l scraśleqo o naiuE nei b.fuie
zamawający Wyńaga
e9ó nie dopuśzżańozl,Wo§c
pżedńiotowego wykońeeiia w sw}ń óbiekcie po dókónan u dosbwy
zańawjająą wytaga dosIawy modujowego pż€nośneqó pżrkelu ianeczneqo, wykonanego z
lieqó dlewńa liśóiasieoo o iatuń nei bafu e
zańawia]ący wyńaga doslaw parkelu sp€lnla]ącego Wszyśike ]3 kryleriów ókeśóńyóh
no.fre EN 1490,4 lyle, że W punkc€ ]0 dotyczącym polysku Wymaga
zakrcs e do 45% (zqódiież odpowedża na pylan€ il6)
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