
                                                                                                Poznań, dnia 30 września 2016 r.

DT.5.212.39.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –  Modernizacja dwóch segmentów domkówModernizacja dwóch segmentów domków
campingowych na terenie Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98campingowych na terenie Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98..
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:

1. W przedmiarze dot. domku 66-69 oraz 76-79 zestawienie stolarki odbiega od  wymiarów stolarki
z rzutu. Prosimy o odpowiedź którymi wymiarami należy się kierować przy wycenie. 

Dot. domku 66-69 i domku 76-79

     2. Prosimy o uwzględnienie z jakiego materiału są parapety wewnętrzne.

     3. Prosimy o sprecyzowanie parametrów oraz określenie klasy paneli podłogowych

     4. Prosimy o sprecyzowanie parametrów okładziny z płytek ściennych i podłogowych.

     5. Prosimy o sprecyzowanie parametrów desek tarasowych kompozytowych.

     6. Jakie należy przyjąć rolety okienne –  wewnętrzne czy zewnętrzne ?

     7. Należy wycenić moskitierę na stelażu czy samą siatkę przyklejaną ?

     8. Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia toalet (uchwyty na papier toaletowy z jakiego materiału?)

     9. Czy w wycenie należy uwzględnić skrobaczki błota?

ODPOWIEDZI:

Ad.  1  Do  wyceny  proszę  przyjmować  wymiary  zewnętrzne  stolarki  drzwiowej  i
okiennej z tabeli „Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej” – rys. nr A8.

Ad. 2   Parapety wewnętrzne  z płyty MDF grubości 3 cm z krawędziami wyoblonymi,
lakierowane w kolorze okien -  białym.

Ad. 3  Panele podłogowe laminowane: „deski” grubość 8 -10 mm, warstwa nośna 
HDF klasa ścieralności AC5/6, użyteczności 32, montowane bezklejowo, wymagany 
atest Państwowego Zakładu Higieny, antypoślizgowe. 

Ad. 4  Płytki łazienkowe 
-  ścienne: ceramiczne glazurowane, matowe o wymiarach ok 25x40, kolor  beż/ 



brąz,
-  podłogowe: gres, 5 klasa ścieralności, kolor  beż / brąz; wymiary ok 30x60 cm, 
antyposlizgowe

Ad. 5  Deski tarasowe kompozytowe: wymiary 3000/2200x145x24 mm kolor szary lub
brąz, układane na legarach systemowych 2200x30x50 w rozstawie max 30 cm ze 
spadkiem ok 2%

Ad. 6  Należy stosować rolety okienne wewnętrzne gładkie z kasetą

Ad. 7  Moskitiery – w ramkach, z możliwością demontażu

Ad. 8  Wyposażenie toalet: uchwyty do papieru(z klapką), uchwyty na żel i mydło w 
płynie w kabinie prysznicowej i przy umywalce,  wieszak na ręczniki - wszystko ze 
stali nierdzewnej.

Ad.  9  Należy  uwzględnić  skrobaczki  do  błota  w  sąsiedztwie  wycieraczek.
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