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Słupsk, dnia 06.11.2017 r

Do wszystkich Wykonawców
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w
Słupsku” - nr sprawy 3/3F/2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie 1
Prosimy o określenie czy w ofercie należy ująć brakujące elementy stolarki i osprzętu
(samozamykacze, wkładki itp.) zgodnie z dokumentem: INWENTARYZACJA Wykonanych
robót budowlanych na inwestycji: „Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji, Sportu
i Rehabilitacji w Słupsku”, wyszczególnione w tabeli „INWENTARYZACJA POWIERZCHNI DO
WYKONANIA W POMIESZCZENIACH AKWAPARKU”, w kolumnie „STOLARKA”?
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji, wg. poniższego wykazu:
1. rzut kondygnacji 1
2.rzut kondygnacji 2
3.rzut kondygnacji 3
4.rzut kondygnacji 4
5.rzut kondygnacji 5
6. zestawienie stolarki wewnętrznej
7. detal witryny w1, w2, w3,
8. detal witryny pw18 i pw 16,
9.detal witryny w Z.2.2 i Z.2.3
Na rzutach kondygnacji od 1 do 5 zaznaczono elementy stolarki wewnętrznej:
- symbolami „Dz….” lub wyrazem „do wykonania” – elementy stolarki, które należy
dostarczyć i zamontować,
- wyrazem „wykonane” – elementy stolarki zamontowane, w ofercie nie należy ich
uwzględniać do wykonania,
- opisem słownym zaznaczono elementy stolarki, które są w posiadaniu Zamawiającego
i znajdują się na budowie, jako przeznaczone do montażu, także opisem słownym
zaznaczono brakujące elementy. W ofercie należy uwzględnić ich montaż z dostawą
brakujących elementów.
- opisem słownym zaznaczono rezygnację z wykonania elementów stolarki w
szczególności witryn oraz opisano jak należy tę przestrzeń wykonać np. poprzez
wykonanie ściany.
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- na rzutach zaznaczono – luksfery tj. ściany z pustaków szklanych do wykonania,
ściany należy wykonać z pustaków o parametrach:
 pustak szklany dwustronny, zewnętrzne strony luksfera gładkie
 faktura/kolor (zmrożony/szroniony), szronienie (satynowanie) po dwóch
stronach wewnętrznych pustaka szklanego.
 wymiary: 19 x 19 x 8 cm
 masa (kg): 2,4
 gwarantowana wytrzymałość na ściskanie (Mpa): 7,5
 przepuszczalność światła:
bezbarwne: 67-77%
grubość fugi: od 6 do 10 mm,
- w zestawieniu stolarki wewnętrznej zaznaczono drzwi, które należy zamówić i
zamontować wraz z koniecznym wyposażeniem.
- w detalach witryn – opisano elementy zamontowane i przewidziane do wykonania.
Pytanie 2
W udostępnionej obecnie dokumentacji, w pliku „Zestawienie Drzwi” wszystkie drzwi
opisane są jako aluminiowe, brak stolarki drewnianej i stalowej. W związku z tym prosimy o
wskazanie miejsca występowania w projekcie wykonawczym elementów z pozycji nr: 100
(Dostawa i montaż - drzwi płytowe, szkielet drewniany, płyta fornirowana), 104 (Dostawa i
montaż - drzwi stalowe), 105 (Dostawa i montaż - drzwi stalowe, odporność ogniowa
EI30), 106 (Dostawa i montaż - drzwi stalowe, odporność ogniowa EI60), 107 (Dostawa i
montaż - drzwi szklane, szkielet drewniany), 108 (Dostawa i montaż - drzwi szklane, szkielet
drewniany, odporność ogniowa EI30) oraz 109 (Dostawa i montaż - drzwi szklane, szkielet
drewniany, odporność ogniowa EI60) wg numeracji w pliku Przedmiar robót PR-01 oraz
uzupełnienie dokumentacji o zestawienie tych elementów.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 3
Proszę o zestawienie wszystkich materiałów pokazanych na rzutach wykonawczych jako
elementy istniejące, które nie zostały wyszczególnione w specyfikacji urządzeń (np.
anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, zawory, kratki), ponieważ z inwentaryzacji wynika, iż
nie zostały one zamontowane.
Odpowiedź:
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez dokumentację projektową oraz
inwentaryzacje stanu istniejącego, w zakresie Wykonawcy leży dokonanie porównania
pomiędzy tymi dokumentami i określenie ilości robót i elementów, które należy
wykonać. W ofercie nie należy ujmować elementów istniejących, tylko pozostałe
niezbędne do wykonania prace objęte projektem.
Pytanie 4
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W związku z występowaniem różnic pomiędzy rysunkami inwentaryzacyjnymi (ujętymi w
pliku
„Inwentaryzacja_wykonanych_robot_budowlanych”)
a
rysunkami
stanu
projektowanego w obrębie przegród i opisu stolarki poza miejscami wyszczególnionymi w
wykazie zmian do projektu budowalnego zamiennego (np. drzwi Dz24A’ pomiędzy pom.
3.10.26 i 3.10.5 nie występują na rys. inwentaryzacji, natomiast nie zostały w żaden sposób
wyróżnione lub zakreskowane; drzwi Dz29 170x210 cm pomiędzy pom. 3.10.33 i 3.10.2 na
rys. inwentaryzacji występują jako D5c 180x210 cm; drzwi Dz20 170x210 cm pomiędzy pom.
3.4.4 i 3.10.2 na rys. inwentaryzacji występują jako D5c 180x210 cm; drzwi Dz12 90x210
oraz Dz11’ 90x210cm pomiędzy pom. 3.4.4 i 3.4.5 na rys. inwentaryzacji występują jako D5c
180x210 cm) oraz brakiem niektórych drzwi objętych zmianami w zestawieniach stolarki
(np.: wg. rys. PAS - 123 - PW- A - R – 01: drzwi D6 90x210 cm – zmiana Z.1.2, drzwi D1b
150x210 cm – zmiana Z.1.3, drzwi D1b 90x210cm - zmiana Z.1.4; wg. rys. PAS - 123 - PW- A
- R – 02: drzwi D6 90x210cm – zmiana Z.2.13, drzwi D6 90x210 cm – zmiana Z.2.22) prosimy
o jasne określenie zakresu stolarki drzwiowej, która ma zostać objęta zakresem wyceny
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 5
Czy gwarancja ma uwzględniać koszty materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedź:
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
Pytanie 6
Nawiązując do odpowiedzi z zestawu 5, Pytanie 5:
Czy zamawiający posiada projekt rozmieszczenia opraw wymienionych w STWIOR
Modernizacja oświetlenia parkingów i budynku dla iluminacji budynku, czy tylko wytyczne?
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rysunek dla oświetlenia zewnętrznego nazwa pliku
2017-10- 26 LED – 2017-05-23 -000 IL. Na stronie internetowej nie udostępniono ww. rysunku.
Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił rysunek w dniu 30.10.2017 r.
Pytanie 7
Czy jest możliwość zastąpienia termoizolacji na dachu 2x10 cm z wełny mineralnej na
termoizolację Bauder PIR FA o gr. 120 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający
określił
minimalne
wymagania
techniczne dla
materiałów
przeznaczonych do zastosowania. Wykonawca ma prawo zastosować materiały
równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą w nich
opisaną. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych do przyjętych w
dokumentacji projektowej (o ile wskazywała ona konkretny typ materiału) pod
warunkiem, że zaproponowane materiały będą spełniać wymagania projektowe.
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Zgodnie z dokumentacją na izolację dachu zamawiający przewidział płyty z wełny
mineralnej, której parametry techniczne opisano w ST.
Pytanie 8
W nawiązaniu do wyjaśnień Inwestora z dnia 10.10.2017
Ad 2) Proszę o podanie producenta zamontowanych klimakonwektorów w celu doboru i
wyceny elementów obudowy
Odpowiedź:
Producentem zamontowanych klimakonwektorów jest firma SYSTEMAIR, model
urządzeń: SYSKASSETTE 22.
Ad 7) Proszę o informację czy należy wymienić na stal nierdzewną same szafki rozdzielaczy
C.O. czy również rozdzielacze? Proszę o podanie producenta istniejących urządzeń.
Odpowiedź:
Należy wymienić tylko szafki rozdzielaczy.
Ad 8) Proszę o podanie zapotrzebowania ciepła z pom. wieży zjeżdżalni w celu doboru
grzejników .
Odpowiedź:
W pomieszczeniu wieży zjeżdżalni należy wykonać instalację c.o. wraz z grzejnikami
zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem, określającym typ i wielkość grzejników
oraz rurociągów zasilających. Na kondygnacji 2 zaprojektowano montaż 8 grzejników
członowych, 6- kolumnowych o głębokości min. 215mm i wysokości min. H = 1800 mm.
W tym 5 grzejników składających się z 26 elementów, 2 grzejniki składające się z 27
elementów i 1 grzejnik z 25 elementów. Grzejniki dekoracyjne kolumnowe z
precyzyjnej rury stalowej i głowice z kompletnym spawaniem laserowym, w wykonaniu
ocynkowanym. Rury i głowice spłaszczone na stronach zewnętrznych dla podwyższenia
mocy cieplnej. Podłączenie zasilania, powrotu, odpowietrznika i spustu łatwo
dostępne. Brak wystających zadziorów spawalniczych wewnątrz i na zewnątrz.
Powłoka wstępnie obrobiona, elektroforetycznie gruntowana, pokryta wypalanym
proszkiem. Konstrukcja grzejników musi odpowiadać wymaganiom BHP zgodnie z
wytycznymi ustawowego ubezpieczyciela od wypadków (GUV). Sprawdzone i
zarejestrowane według normy EN 442 nr 6R0900. Grzejniki muszą posiadać atest
higieniczny. Powłoka musi być wykonana Według DIN 55 900, z elektroforetycznym
gruntowaniem i pokryta wypalanym proszkiem w kolorze śnieżnobiałym RAL 9010.
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Rysunek 1 Zasilenie grzejników w wieży zjeżdżalni

Rysunek 2 Lokalizacja, typ i wielkość grzejników.

Ad 10) Proszę o podanie typu, producenta oraz ilości zamontowanych grzejników kanałowych
w celu wyceny kratek wentylacyjnych nad grzejnikami
Odpowiedź:
Zamontowano grzejniki kanałowe firmy REGULUS – system Sp.j. o wymiarach zgodnych
z dokumentacją inwentaryzacyjną.
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Pytanie 9
Nawiązując do odpowiedzi nr 6 z zestawu nr 5 z 26.10.2017r. dot. wymiany witryn i okien
prosimy o podanie danych technicznych dotyczących stolarki do wymiany min rodzaj profilu,
szklenie, kolorystyka.
Odpowiedź
M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. w Słupsku, profil ALUPROF. Niemniej należy
wymienić jedynie wkład okienny, a nie elementy stolarki. Wkłady okienne dwuszybowe
o parametrach określonych w ST.
Pytanie 10
Prosimy o podanie producenta stolarki okiennej/fasady zamontowanych na obiekcie celem
prawidłowego oszacowania elementów do wymiany.
Odpowiedź:
M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. w Słupsku, profil ALUPROF.
Pytanie 11
Prosimy o wytyczne szczegółowe lub uzupełnienie zestawienia stolarki o drzwi D6 (np.
zmiana Z.1.2), D1b EI60 (np. zmiana Z.1.3), D1b (np. zmiana Z.1.4) oraz D5a, które
występują w obrębie ścian objętych zmianami na rzutach stanu projektowanego (rys. PAS 123 - PW- A - R – 01, PAS - 123 - PW- A - R – 02).
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 12
Prosimy o określenie, symboliki oznaczenia na rzucie stanu projektowanego kondygnacji +3
(PAS - 123 - PW- A - R – 03) 2 szt. drzwi Dz7 - 90x210cm w obrębie zmian Z.3.7 i Z.3.8 kolorem
jasnopomarańczowym.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 13
Na rzucie kondygnacji +3 w obrębie zmiany Z.3.12 drzwi Dz30 180x210 cm opisano jako
„drzwi do nowo projektowanej hali wg. odrębnego opracowania”. Prosimy o potwierdzeni,
że drzwi tych nie należy ujmować w ofercie.
Odpowiedź:
Tych drzwi nie należy ujmować w ofercie. Wskazany zakres robót – budowa hali
sportowej i łącznika do parku wodnego nie jest objęte zamówieniem.
Pytanie 14
Prosimy o informacje, czy w wycenie należy uwzględnić koszt wykonania elementów stolarki,
występujących w obrębie przebudowanych/częściowo remontowanych pomieszczeń, których
oznaczenia i/lub wymiary nie odpowiadaj oznaczeniom z rys. „Inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych” np. drzwi D1e pom. pomieszczeniami 1.9.1 i 1.8.2 w osi C na rzutach
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stanu projektowanego (rys. PAS - 123 - PW- A - R - 01 -) mają wymiary 265x240 cm, natomiast
na rys. inwentaryzacyjnych 240x240 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 15
Zgodnie z opisem PW Konstrukcji :
a.
strop na belkach stalowych w osiach B-C ma być wykonany z betonu C20/25 natomiast
wg rysunków z betonu C25/30,
b.
Elementy związane ze zmianami w konstrukcji trybun w osi H z betonu C20/30
natomiast wg rysunków z betonu C30/37,
c.
Elementy związane ze zmianami w konstrukcji trybun w osi O z betonu C20/25
natomiast wg rysunków z betonu C30/37.
Prosimy o określenie, które klasy betonów są prawidłowe i należy wycenić – zgodnie z opisem
czy zgodnie z dokumentacja rysunkową?
Odpowiedź
Należy przyjąć klasy betonów zgodnie z poniższym zestawieniem:
Ad A) C25/30
Ad B) C30/37
AD C) C30/37
Pytanie 16
W nawiązaniu do opisu Inwentaryzacji pkt 4.1.2 Kondygnacja 2: „części pomieszczeń wylano
posadzki z warstwami izolacyjnymi bez terakoty, a w części nie wykonano żadnych warstw
na stropie żelbetowym…” Prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji 2, w których
wylano posadzki z warstwami izolacyjnymi oraz o informację ile z nich ma pozostać a ile
należy przewidzieć do skucia i ponownego wykonania?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 23.10.2017 r.
Pytanie 17
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji nr
2 gdzie nie wykonano żadnych warstw na stropie żelbetowym.
Odpowiedź:
Na kondygnacji nr 2 nie wykonano żadnych warstw posadzki na stropie w
pomieszczeniu nr 2.2.6 Obejście basenów rekreacyjnych o pow. 491,37 m2
Pytanie 18
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 z 10.10.2017r prosimy o wskazanie pomieszczeń na
kondygnacjach 1 oraz 2 gdzie jest wykonana posadzka z płytek ceramicznych przeznaczona
do rozbiórki.
Odpowiedź:
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Na kondygnacji nr 1 – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 13.10.2017 r.
natomiast na kondygnacji nr 2 – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia
23.10.2017 r.
Pytanie 19
W związku z brakiem odpowiedzi dotyczących istotnych zakresów oferty uprzejmie prosimy
o wyznaczenie terminu składania ofert na 7 dni roboczych licząc od dnia udzielenia
odpowiedzi na wszystkie pytania, lecz nie wcześniej niż na 10.11.2017r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.
Pytanie 20
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 30 z 30.10.2017r prosimy o podanie typu oraz klasy pustaka
ceramicznego, z którego mają być wykonane ściany wewnętrzne murowane.
Odpowiedź:
Wymiar - 115x498x249 mm
Masa - 12 kg/szt.
Klasa wytrzymałości - 10
Niemniej Zamawiający dopuszcza zastosowanie pustaków o innych wymiarach,
spełniających klasę wytrzymałości 10.
Pytanie 21
Prosimy o wskazanie materiału, z jakiego mają zostać wykonane ściany murowane grubości
¼ cegły ujęte w pozycji 21 przedmiaru PR-01.
Odpowiedź:
Ściany murowane grubości ¼ należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 10.
Pytanie 22
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z 30.10.2017r. prosimy o podanie zakresu gdzie ma zostać
wykonana mozaika wokół basenu. Według projektu wykonawczego rys PAS - 123 - PW- A - R
-PO – 02 rzut posadzek kondygnacji 2 wokół basenu jest deska oraz plaża. Czy mozaika ma
być w miejscu desek czy także w miejscu plaży?
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zamiennym – zagospodarowanie
terenu. Poniżej wyciąg z projektu z zaznaczonym obszarem do utwardzenia i
wykończenia mozaiką. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 z 30.10.2017r. nie przewiduje się
wokół basenu plaży wykonanej z desek.
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Pytanie 23
Zgodnie z legendą wykończenia ścian występują dwie osobne pozycje: „cegła malowana na
biało” oraz „płytki imitujące białą ścianę”. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 20 z
dnia 23.10.2017r, w której odwołują się Państwo do odpowiedzi nr 15 z 10.10.2017r prosimy
o informację co należy wycenić przy wykończeniu „cegła malowana na biało” a co w pozycji
„płytki imitujące białą ścianę”.
Odpowiedź:
Dla obu rodzajów wykończenia należy wycenić płytki imitujące biała ścianę.
Pytanie 24
Prosimy o podanie parametrów technicznych/wytycznych dotyczących posadzki betonowej
w pomieszczeniach wentylatorownia 4.8.2 i 4.8.3.
Odpowiedź:
Należy wykonać posadzkę (podkład) betonowy, zbrojony siatką stalową lub włóknem,
o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, grubość zgodna z dokumentacją projektową.
Pytanie 25
Prosimy o wyjaśnienie opisu wykończenia: „deski drewniane, odporne na wodę basenową,
postawione na stelażu, jacuzzi wew. obudowane płytkami gresowymi 30x3”.
Odpowiedź:
Posadzkę wokół wanien jacuzzi należy wykonać z deski kompozytowej w kolorze brąz.
Parametry deski: Deska jednostronnie ryflowna o wymiarach gr. 25mm, szerokość
140mm, długość 3,5m.
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Materiał: Deski składające się z pyłu drzewnego oraz polietylenu o podwyższonej
gęstości HDPE z filtrem UV zabezpieczającym przed płowieniem. Stelaż systemowy do
desek kompozytowych. Połączenie drewna i tworzyw sztucznych winno gwarantować
powstanie materiału odpornego na wodę i warunki atmosferyczne oraz być łatwe w
utrzymaniu i użytkowaniu. Zapis o wewnętrznej obudowie wanien płytkami gresowymi
jest błędny, w związku z tym nie należy ujmować ich w ofercie.
Pytanie 26
Prosimy o podanie parametrów technicznych (wymiary, grubość, kolorystyka itp.) desek
stanowiących wykończenie wokół jacuzzi na poziomie 3 oraz wytyczne i parametry dotyczące
stelaża.
Odpowiedź:
j.w.
Pytanie 27
Prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji 2, w których wykonane zostały już tynki
przeznaczone do pozostawienia.
Odpowiedź:
Tynki do pozostawienia na kondygnacji nr 2 określa inwentaryzacja wykonanych robót
budowlanych tabela – inwentaryzacja powierzchni do wykonania w pomieszczeniach
aquaparku - kolumna ściany.
Pytanie 28
Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac zawarty jest w pozycji nr 87 przedmiaru PR-01:
Uzupełnienie płytek na schodach wejściowych – kpl 1.
Odpowiedź:
Pozycja przedmiaru dotyczy wykonania okładzin klatki schodowej o numerach
pomieszczeń 1.9.2, 2.9.1, 3.9.1 – komunikującej wejście główne do budynku z holem
kasowym. Rodzaj okładzin na klatce schodowej został określony w odpowiedzi na
pytanie nr 3 z dnia 23.10.2017 r. Niemniej Zamawiający przypomina, że załączone
przedmiary są elementem pomocniczym, mającym ułatwić Wykonawcom sporządzenie
oferty, a Zamawiającemu ich ocenę. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja
projektowa wraz ze STWIOR. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania
prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe
oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z SIWZ.
Pytanie 29
Prosimy o informacje czy nad przestrzenią basenów – basenem głównym, basenem
rekreacyjnym, basenami dla dzieci oraz lądowiskiem zjeżdżalni mają zostać wykonane sufity
podwieszane? Na rzutach sufitów nie są one wrysowane, w legendzie są wyszczególnione
sufity modułowe nad tymi basenami natomiast na przekroju jest opis jakoby miał być tam
sufit z płyt krzemianowych. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania dla sufitów nad
basenami.
Odpowiedź:
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Sufit nad przestrzenią basenów – basenem głównym, basenem rekreacyjnym, basenami
dla dzieci oraz lądowiskiem zjeżdżalni należy wykonać zgodnie z rysunkiem PAS-123PW-A-R-S-03 w projekcie wykonawczym – architektura – rzuty sufitów podwieszanych –
kondygnacja 4- strona 55. Parametry sufitów określone w legendzie dla „Sufitów
podwieszonych nad basenem głównym”. Natomiast nad pomieszczeniem 3.8.1 –
wentylatorownia - wykonać sufit ogniochronny z płyty krzemianowo wapniowej gr 12
mm, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 tiret 4 z dnia 13.10.2017.
Pytanie 30
Prosimy o określenie rodzaju – materiału i grubości – nowej ściany wydzielającej
pomieszczenia strefy zabaw dla dzieci oraz kiosku z holu na kondygnacji 2 (zmiany Z.2.3 oraz
Z.2.2). Brak oznaczeń oraz opisu dla tego elementu.
Odpowiedź:
Ściany wydzielające powyższe strefy należy wykonać w postaci witryn szklanych.
Parametry zamieszczono w nowym zestawieniu stolarki wewnętrznej wraz z rzutami
kondygnacji.
Pytanie 31
Prosimy o informacje czy obudowy sanitariatów (misek ustępowych) zostały gdziekolwiek
wykonane? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie gdzie.
Odpowiedź:
W obiekcie zamontowanych jest 51 szt. stelaży podtynkowych firmy Geberit dla misek
ustępowych, z tego obudowanych płytą g-k jest 37 szt. Do demontażu i przekazania
Zamawiającemu jest: 7 stelaży podtynkowych dla misek ustępowych, 3 stelaże
podtynkowe pisuarów, 3 stelaże podtynkowe pryszniców.
Pytanie 32
W zawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informacje odnośnie liczby płyt, ich
rodzaju, rodzaju stelaża itp.
Odpowiedź:
j.w.
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 06.11.2017r.
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