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Odpowiedzi na zapytania
dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół
w Przecławiu"
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 6
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie do pozycji 66 Tabeli Elementów Rozliczeniowych: Okładzina schodów
- stopnie i podstopnie z drewna dębowego grubo 35 mm m2 136,93. Zarówno projekty
techniczne, specyfikacja techniczna, jak i Suplement nie przewiduje takich okładzin.
Odpowiedź:
Poz.66 Tabeli elementów rozliczeniowych
dotyczy schodów-siedzisk
FORUM. Należy
wycenić zgodnie z zapisami TER.

Pytanie 2
W TER przewidziano pozycję na montaż brodzika w pomieszczeniu sprzątaczek. Brak
informacji czy należy przewidzieć kabinę prysznicową, czy tylko zasłonkę. Proszę o
uściślenie.
Odpowiedź:
W wycenie pozycji dotyczącej brodzika należy uwzględnić również montaż drzwi kabinowych
rozsuwanych, zgodnie z opisem PS i PW branży Architektura.
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Pytanie 3
W obiekcie znajdują się toalety przewidziane dla niepełnosprawnych. Brak osobnych pozycji
dla tego typu wyposażenia (umywalka, ustęp) - czy należy je wycenić w wersji dla
niepełnosprawnych i ewentualnie, w której pozycji należy je ująć.
Odpowiedź:
Toalety dla osób niepełnosprawnych powinny być wyposażone w przybory dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty tych przyborów powinny być uwzględnione łącznie
z kosztami standardowego wyposażenia
toalet,
w odpowiednich poz. TER branży
sanitarnej, tj. poz.75 i poz.79.
Pytanie 4
Brak pozycji na pochwyty dla niepełnosprawnych. Czy należy je wycenić i ewentualnie w
której pozycji.
Odpowiedź:
Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych w pochwyty nie jest przedmiotem
zamówienia.
Pytanie 5
Czy należy dostarczyć szafki pod zlewozmywaki.
Odpowiedź:
Zlewozmywaki powinny być montowane na szafkach zgodnych ze specyfikacją ujętą w
Dokumentacji Technicznej: Technologia i wyposażenie ruchome. Koszty dostawy i montażu
tych szafek należy uwzględnić w pozycji dotyczącej montażu zlewozmywaków.
Pytanie 6
Czy przy umywalkach standardowych zastosować półnogi?
Odpowiedź:
przy umywalkach standardowych należy zastosować półpostumenty, związane z tym
koszty, tj. materiał, montaż, należy uwzględnić w poz.75 TER branży sanitarnej.
Pytanie 7
Dot. otulin dla instalacji wodociągowej. W TER i suplemencie STWiOR widnieje zapis o
zastosowaniu na instalacji wodociągowej otuliny z poliuretanu o gr. 9 , 13 mm - nie są
produkowane w tych grubościach - najcieńsza to 20 mm. Czy można zastosować w tych
grubościach otuliny z polietylenu tak jak jest to w dokumentacji projektowej. Jeśli tak, to
prosimy o korektę tabeli rozliczeniowej w punktach od 38 do 48.
Odpowiedź:
Należy zastosować otuliny z polietylenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zamawiający
zmodyfikuje TER branży sanitarnej w tym zakresie.
Pytanie 8
Dot. otulin dla instalacji co. W TER widnieje zapis o zastosowaniu na instalacji co otuliny z
poliuretanu, natomiast w dokumentacji projektowej polietylen. Jaką wycenić izolację i jeśli
polietylen, to prosimy o korektę tabeli rozliczeniowej w punktach od 111 do 112.
Odpowiedź:
Należy zastosować otuliny z polietylenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zamawiający
zmodyfikuje TER branży sanitarnej w tym zakresie.
Pytanie 9
Wg producenta płytek gresowych, używanie płytek szkliwionych w obiektach użyteczności
publicznej jest niewskazane. Proszę o odpowiedź, jaki typ płytek zastosować.
Odpowiedź:
Należy wycenić i zastosować płytki o parametrach określonych w siwz.
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Pytanie 10
Płytka Olympia - pomieszczenie 4 ,12, 39 (podana w zestawieniu w opisie technicznym) nie
posiada nasiąkliwości E<3% (podawanej w Suplemencie). Proszę o określenie czy
zastosować podaną płytkę, czy też inną o wskazanej nasiąkliwości.
Odpowiedź:
Należy wycenić i zastosować płytki o parametrach określonych w siwz.
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