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Pytanie Nr I
Zgodnie zSIWZ
4'1'3 stopy aluminium 

'.2 ktorych wykgnale bgd4 elementv a]umrliowe powinny spelniaiwymagania nornowe odpowiejnie do sro.dowiska ;;;k"** ia.(ca/cl) oraz wym aganiadotvcz4ce obr6bki powierzchnr;*.: 
,y^"lt* $j6; zabezpiiczoiu'*tyr.orozyjnegoelement6w aluminiowych do *yt *urril 

,przezWykonawcg:I' powloki anodowe tr"*f*" fnajkorzystniri 
"ut byly wykonane w anodowniachposiadai4cvch aktualn4. ricencjs ouafn5;d);'ilr#powloki min. 25 pm, anodowaniepowinno by(t uszczelnion" 

" *L -z 
wykolani.- n"i"r"5i malarskiej (najkorzystniejw lakiemiach posiadai4cych aktualn4 licencig QUALICOATz zasto so wani em wyro^b6 w 

:p..l:j "j ?..y.r, *y_uguni-;h UAL I C oA T) I ubil' powloki lakierowe (ciekle lub proszkoire) z )astosowaniem warstwy konwersyjnej(najkorzystniej zastosowanie obr6bki .'t.-i.rn.1 typu 
'EA'IDE wrazz wykonaniem powloki malarskiej (najkorzyst"t"i ;l;tierniach posiadaj4cych aktualn4licencjg QUALICO AT zrozsz.rr.ni"- Spesinp, , ,urio.o**iem wyrob6w spelniaj4cychwymagania QUALICoAT)'Przed przyst4pieniem do rob6t wyt"rl** przedstawi doakceptacji Zanawiajqcego Prograrn zapewnienia ratosci na system )abezpieczeniaantykorozyjnego element6w m-tdo*y.h przedmioto*"go ekranu przeciwhalasowego.Ptzewidywana trwalosd zabezpieczttiu_ uotyr.oiorv;""go elementriw stalowych min.15lat' dla element6rv- aluminiowych. ekranu p"r."i*t ulasowego (akustyczne panelewypelniaj4ce) min' 10 lat, przy zalozeniu kategoriir."i"ry:"osci srodowiska: (c4lc5).Prosimy o potwierdzenie, Le zamawiaj4iy *v^ii" zastosowanie kompreksowegosystemu zabezpieczenia antykorozyjnego 

-etemento-w 
alu-miniowych kt6re winny

Iy;i;u"6 
klasvfikacji srodowisr<a-r<ororyjnego kategorii c4/c5 wg pN-EN ISo

Odpowiedi:





ZamawiajEcy wyjasnia' iz zastosowany system zabezpieczenia element6w aruminiowych(powloka anodowa- ilt tonipr"trfi -*--ryr,"- 
powloka konwersyjnai system malarski) m?jltt"i' wymagania odpomosci korozyjnej na sroJowiska okresronejako c4 / c 5 przez minimum r 5 lat,- zgodnie z zapisanri s Twlop.

Pytanie Nr 2
Zgodnie zSIWZ
4'4 zabezpieczenie antykorozyjne nowej stalowej. konstrukcji wsporczej ekran6wakustycznych. zabezpieizni.-" antykorizyjnJ^" 

".iago* 
ekran6w akustycznychrtt l/2' l/3' 3 i 6 nalezy wykonai * **nturh wa-rs_ztltowych, poza tercnem rob6t.zamaw iaj 4c y wymaga zab ezpii czenia antyko.oryl n" go *tuau3 4", go s i g z :o powloki cynkowej zanurzeniowej o grobos;i min. miniirum'r20 prm (wymaganagrubosd powloki 

--cynkowej po omieceiiu drobnym scierniwem niemetalicznymocynkowanego podloza)' Natezy bezwzgtgdni, 
- 
*luir.rlowa6 * 

-t 
u*onogram pracodpowiedn i czas sezonowania powioki "yrk;;;;;r"i -a o*aniem.o zastosowanie systemu malarskiego 

-dtstosowanego 
do srodowiska c5-vH,

$?rl*t#ilja 
na podloza otvnko*un e zaril)rzeniowo skladuia."g; riE )ii" wyboru przez

a) powloki gruntui4cej z farby epoksydowej o grubosci min. g0 pm; + powlokinawierzchniowej zfarby poliuretanowej o grubosci ili". ioo ril; 
"*' uv F

b) powloki gruntuj4cej z farby epoksydowej o grubosci min. g0 pm; + powlokimiedzywarstwowej epoksydowei z miox o grubosci min]go lm + p"*r"ri iawierzchniowejpoliuretanowej odpornej na ut we wskazanym kolorze RALo gruboSci min. 60 pm.
Prosimy o zmiang punktu 4'4 srwz, zabezpieczenie antykorozyjne nowej konstrukcjistalowej konstrukcji wsporczej ekran6* ut usty."rry.n, winno byd komp atyblne zsystemami malarskimi dla warunkrfw agresywnosci kbrozyjnej srodowiska c5, zgodniez PN-EN lso 12944-5 zal' F z 2018 r., zipis zamawiaj4cego ogranicza technologig pracantykorozyj nych Wykonawcy.

OdpowiedZ:
zamawiaj4cy wymaga, aby zastosowany- zostal system sr{a!1_acv.sig z powloki cynkowejzanurzeniowej opisanej zgodnie z pN-EN rso tiandi't ;#;; malarskiegoposiadaj4ce$o waz24I-lajow-a oceng Techniczn.q;, ;g; typu podlo 2a (do wyboru przezWykonawcA dwu lub tr6jpowlokowego).
Jako alternatywg zamawiaj4cy dopiszcza_systemy dwupowlokowe i inne, kt6re zgodnie zKor s4 dedykowane do siodowisia c5-vh i pr"Lrnu"ione ao nakladania na powierzchnieocynkowan e zanurzeniowo. zapisy s rwlop por".t": E,i. zmienione.

Pytanie Nr 3
Zeodnie zSIWZ
4'5 Renowacja zabezpieczenia 

.antykorozyjnego stalowej konstrukcji wsporczej(do wvkonania w warunkach terenowv*) l"no*i.:i&"po* etrunu;'il;;i" 2y wykonac

ilffi *ilJff:no 
wvc h (be z demoniazu slup 6 w) p'ry ffi *i e dnim .u; 

";;i;;reni u mi ej s ca

4.5.1 Po demontaZu wypelnienia ekranu akustycznego, przed
nalezy 

.prawidlowo pr zy go,tow a6 powierzchni g, d . a "ri)gl;ani"zgodnie z pkt 4.2.1 " zuiffi.ay
czy szczeniem zasadn iczvm.
umy6 konstrukcjg *"porlr4',

moZe :vqymagac





od wykonawcy wykonania w 
- 
swojej obecno$ci, we wskazanych miejscach pomiar6wstgZenia zanieczyszczeri joaowych na powierzchni siup6w po ich myciu.4'5'2 czyszczenie strumieniowo sciern e nalezy wykona6'do.stopnia czystodci sa9%wg pN-EN ISo 8501-l:2008' Nastgpnie wymagane jesi odpylenie i oanJ"rie konstrukcji.Wykonawca zastosuj e nastgpuj 4cy ryri.- malarski :o powloka gruntuj4ca epoksydowa zplatkanialuminium o gruboSci min. g0 prmo powloka migdzywarstwow4 epoksydowa z mioxo grubosci min. 160 pmo powloka nawierzchniowa poliuretanowa odporna na uv we wskazanym kolorzeRAL o gruboSci min. 60 um.

Prosimy o zmiang punktu l.d srwz, zabezpieczenie a_ntykororyjne nowej konstrukcjistalowej konstrukcji wsporczej ekran6w akustyc zny,ch, winno byd komp atybirne zsystemami malarskimi dla warunk6w agresywnosci kororyjnej srodlwiska c5, zgodniez PN-EN rso 12944-5 zal' F z 2018 r., iapis zamawiaj4cego ogranicza technologig pracantykororyj nych Wykonawcy.

Odpowiedi:
zamawiaj4cy wymaga,-aby zastosowany zostal system skladaj4cy sig z systemu malarskiegoposiadaj4cego waznE Krajow4 oceng Technicznq na telo typu podlo2a. zapisy STwIoppozostaj4 nie zmienione.
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