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Modernizaqa pomieszczeh Urzgdu

Statystycznego w Biatymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego
O5rodka Informacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeh dla lnformatorium
w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP-2): ,,Budowa

2

dwujgzycznego (z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji
skierowujqcej do system6w informacyjnych statystyki i system6w resortowych dostgpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej
poprizez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w Informacji,
z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk dostgpu do Internetu".
Na podstawie art.38 ust. 1 i2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423), Urzqd
Statystyczny w Biafymstoku udziela wyja5nief dotyczqcych tre6ci Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia:
Tre56 zapytafi:

1. Proszq o

sprecyzowanie parametr6w technicznych okladziny parapet6w dotyczy
zalqcznika nr 9 punktu :
9. O.Okladzina parapet6w:
. Spieki kwarcowe, gruboSC 5,5 mm z siatkq wzmacniajqcq z wl6kna szklanego,
. Kolor jasny beZowo-szary (perla), NCS S 250n_Y,
. Okladziny parapetow wykonane z plyt dlugoSci 300 cm, w celu unikniqcia lqczen materiatu
Proszq o dokladne sprecyzowanie czy mo2e byc gruboSci 3 mm (standardowa gruboSC) czy
5 mm poniewa? 5,5 mm nie wystqpuje i czy musi bye z siatka przy gruboSci 5 mm.
Odpowied2:
Zaprojektowana'grubo56 ptyty 5,5 mm uwzglqdnia grubo66 z siatkq i wystqpuje w ofercie
producent6w. Dopuszcza sig zastosowanie pNyt spieku kwarcowego o gruboSci 5 mm
(bez siatki). Nalezy wyr6wna6 powierzchniq parapetu oraz precyzyjnie wypelni6 klejem
przestrzefi migdzy parapetem a plytq spieku kwarcowego, tak aby nie byNo wolnych
przestrzeni naraZonych na ugigcia pqkniecie. Nie dopuszcza siq u2ycia plyt spieku
kwarcowego o grubo6ci3 mm oraz 3,5 mm.
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Projekt wsp6lfinansawany przez Uniq Europejskq z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego araz ze Srodk6w budtetu pahstwa.
7. O& Priorytetowa: Spaleczetistovo informacyine * budawa elektronicznej

administracji

