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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

dotyczy zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji 

wielkogabarytowej dot. zadania pn: „ Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta 

Kalisza”.  

 

W związku z zapytaniami Wykonawcy udzielam następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Czy można zamienić warstwę osłonową z dibondu 3 mm na przykład blachę aluminiową 2 

mm, malowaną proszkowo ? Dibond w kolorze niebieskim występuje tylko w arkuszach 4,05 

x 1,5 m, gdzie przy szerokości witacza 1,5 m od boku było by widać rdzeń dibondu lub trzeba 

by było zrobić widoczne wzdłużne łączenie, na przykład na środku witacza. W przypadku 

blaszy aluminiowej mamy dostępne arkusze 4x2 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej malowanej proszkowo o grubości 

2 mm,  jeżeli konstrukcja będzie stabilna i sztywna a całość wykonana estetycznie. 

 

Pytanie nr 2 

Czy grafika na blaszy może być wyklejana folia bezbarwną z nadrukowaną grafiką ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wyklejanie grafiki folią bezbarwną. 

 

Pytanie nr 3 

Czy górne logo jest w formie puszki, czyli wystaje przed lico witacza ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż górna część z logo ma wystawać przed lico na 2 cm. 

 

Pytanie nr 4 

Czy ze względu na wysokość 4,8 m(4,5 m), w poprzek witacza będzie jedno widoczne 

łączenie. Czy mają Państwo tą świadomość ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie przewidywał, widocznego rdzenia konstrukcji. Jednakże jeżeli 

ze względów technicznych musi pojawić się łączenie należy je wykonać w dolnej części 

witacza.  Zamawiający dopuszcza także, ze względów estetycznych wykonanie  dwóch łączeń 

w równych odległościach. 

 

Pytanie nr 5 

Czy dolna maskownica stóp może być na szerokość 150 cm, a nie jak na wizualizacji węższa 

od szerokości witacza ? 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż maskownica powinna być mniejsza niż górna część witacza. 

 

Pytanie nr 6 

Czy środkowa część (łatwo demontowalna), może być wykonana jako osobna część 

przykręcana do konstrukcji ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż środkowa część może być wykonana jako osobna część, przy 

czym śruby montażowe lub inne elementy montażu powinny być w miarę możliwości jak 

najbardziej ukryte. 

 

Pytanie nr 7 

Czy mają Państwo wymiary istniejących pylonów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wymiarów istniejących pylonów. 
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