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PFiZP 271.4.2019        Stawiszyn 21 marca 2019 r. 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w 

Stawiszynie” 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r.     

z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1 

Z  odpowiedzi od Inwestora z dnia 19 marca 2019r odnośnie stolarki okiennej i drzwiowej 

wewnętrznej i zewnętrznej wynika, że kolor stolarki ma być ustalony w trakcie realizacji, jednak 

informuje, iż kolor ma duży wpływ na cenę materiału dla tego prosimy o podanie przybliżonego 

koloru stolarki lub podanie kolorów docelowych. 

Odpowiedź: 

Przybliżony kolor stolarki okiennej i drzwiowej to biały. 

 

Pytanie 2 

Z odpowiedzi od Inwestora z dnia 19 marca 2019r odnośnie kabin systemowych sanitarnych  ( 

kabina WC z drzwiami) wynika, że kabiny wraz z drzwiami mają być wykonane z aluminium, z 

naszej wiedzy wynika, że  tego typu kabiny nie są adekwatne do użytkowania w  przedszkolach. 

Firmy specjalizujące się sprzedażą kabin nie produkują kabin aluminiowych, proponujemy 

zamianę na ścianki wraz z drzwiami z Płyty HPL lub Płyta LPW.   

Odpowiedź:  

Do każdego materiału, który wbuduje się w obiekt musi być atest, który stanowi dopuszczenie 

do stosowania w obiekcie przedszkola. W załączeniu zdjęcie poglądowe. 

Pytanie 3 

W dokumentacji projektowej ( formalne zagosp1-formalne-zagosp2) na stronie 41 jest rysunek 

poglądowy szatni dla dzieci również na rys ( parter POM szatnia) są wyrysowane szatnie. W 

przedmiarze robót brakuje pozycji do szatni dla dzieci, jeśli szatnie są w zakresie robót proszę o 

podanie ilość szatni oraz ilość przegród 

Odpowiedź: 

Meble, wyposażenie ruchome w szatni nie są w zakresie robót. 

Z upoważnienia: 

Zastępca Burmistrza  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


