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nr
na wykonanie rob6t budowlanych remontowyCh polegalqcyctr na:

Zadanie I -,,Wymiana drzwi gara2owych w hali pociqgu sieclowegb'E49zStra26w,',
Zadanie 2 -,,Remont dachu ielewacjiw magazynie paliw ezszstra26w,',
Zadanie 3 -,,Remont elewacji i posadzek w magazynie EZSZStra26w".
Szanowni Paristwo.
PKP Energetyka S.A. Oddzial
zadane do w/w postqpowania:

w Warszawie - Uslugi Zaktad Poludniowy odpowiada na pytania

Pytanie nr 1 - zjakich profili ma byc wykonana brama segmentowa?

Odpowied2: b.rama ma by6 wykonana z paneli stalowych wypelnionych bezfreonowq piankq
poliuretanowq o grubo5ci 40 mm i wysokoSci od 500 do 625 mm (w zaleznoSci
od wysokoSci
bramy), panele powlekane sq farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy
stalowej ocynkowanej. Brama w kororze brqzowym np. RAL g016 lub podobny
Pytanie nr 2 - Czy ma to byc brama otwierana rgcznie czy automatycznie, je6li automatycznie
to czy sterowane z centralki czy z pilota?

3.
4.

Odpowiedz: brama ma byc otwierana automatycznie z centralki sterujqcej np. WS-g00
Pytanie nr 3 Je6li brama ma by6 autom atyczna to po czyjej stronie le2y doprowadzenie
zasilania do centralki?

-

Odpowiedz: Doprowadzenie zasilania do centralki i silnika nale2y do PKp Energetyka S.A.
Pytanie nr 4 - czy w bramie maiq wystgpowaC dzwi przejsciowe?
Odpowiedz: Drzwi w bramie standardowe umiejscowione po prawej stronie bramy, otwierane
do Srodka hali.

1. Pytanie nr 1 -

Proszq o podanie parametr6w papy nawierzchniowej

Odpowiedz: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS
o grubo6ci min. 5,2 mm, wydlu2enie pzy maks. sile rozciqgajqcej wzdlu2lpoprzek min.4Oo/o,
na osnowie z wlokniny poliestrowej o gramaturze min. 2OA glm2, od wierzchniej strony papa
pokryta gruboziarnistq posypkq mineralnq, spodnia strona papy pokryta foliq z twozywa
sztucznego, giqtkoSc w obnizonych temperaturach - 25oC (minus 25o C), Kolor wg RAL 3011
lub podobny.
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