
O D P O W I E D Z I NR 18

z dnia 25.06.2015 roku

W nawiązaniu SIWZ pkt 18 prosimy o:

PYTANIE NR 1

Załączenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej dotyczącej ogrodzenia 

(inwentaryzacja istniejącego ogrodzenia i Proj. Wyk. nowego ogrodzenia), w zakresie 

umożliwiającym w sposób jednoznaczny wykonanie wyceny robót ujetych w Formularzu cenowym 

nr 2.2 w poz. 19 - demontaż ogrodzenia i bram oraz pkt 21 - wykonanie ogrodzenia.

ODPOWIEDŻ

W projekcie wskazano ogrodzenie do rozbiórki. Projekt nowego ogrodzenia wraz ze 

specyfikacją wskazano w odpowiedziach nr 8 z 23.06.2015

PYTANIE NR 2

WANNA JACUZZI

Wanna o standardzie i wyposażeniu porównywalnym do modelu wellis robinson:

W związku z faktem, że w/w modele (które aktualnie nie są już produkowane), przeznaczone były 

dla klienta indywidualnego(do użytku prywatnego) - prosimy o jednoznaczne stanowisko czy w 

wycenie przyjąć wannę o standardzie j.w., czy ma ona spełniać wymogi urządzenia do użytku 

publicznego, a więc między innymi ze stacją uzdatniania wody wraz z pełną instalacją wod-kan?

ODPOWIEDŹ

Specyfikację wanny jacuzzi wskazano w odpowiedziach nr 8 z 23.06.2015

PYTANIE NR 3

KADŻ DO CHŁODZENIA - uwagi jak wanna jacuzzi

Czy w wycenie należy przewidzieć instalacje wod-kan umożliwiającą ciągły dopływ wody wraz z 

przelewem i odpływem?

ODPOWIEDŹ

Specyfikację kadzi do schładzania wskazano w odpowiedziach nr 8 z 23.06.2015

PYTANIE NR 4

Prosimy o podanie bliższych danych dotyczących logo na ścianach szczytowych.

ODPOWIEDŻ

W załączeniu przekazujemy detal logo – rysunek D04



PYTANIE NR 5

Prosimy o podanie danych szczegółowych - w zakresie wymiarowania oraz rozwiązań 

technicznych dotyczących:

- okładzin elewacji z płyt kompozytowych ścian szczytowych (płyt kompozytowych aluminiowych),

- okładzin elementów łukowych elewacji i elementów dekoracyjnych żelbetowych

ODPOWIEDŹ

W projekcie pokazano architektoniczny sposób rozwiązania elewacji za pomocą płyt 

kompozytowych aluminiowych oraz włóknocementowych. Rozmiary płyt wraz ze 

szczegółowym rozkrojem i rozwiązaniem podkonstrukcji należy dostosować do wybranego 

systemu okładzin elewacji, uwzględniając minimalizację odpadu. Szczegółowy projekt 

warsztatowy elewacji powinien zostać przedstawiony Projektantowi do akceptacji na etapie 

budowy

PYTANIE NR 6

W nawiązaniu do podanego w SIWZ terminu składania ofert oraz faktu, że Inwestor nie udostepnia

pomiarów robót - wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o okres umożliwiający:

- staranną analizę dokumentacji przetargowej,

- złożenie ewentualnych zapytań,

- wyliczenie wartości robót - z uwzględnieniem zakresu i terminu opublikowania wyjaśnień 

Zamawiającego (odpowiedzi na zapytania oferentów)

Uzasadnienie:

1)  obszerny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie rozwiązań technologicznych, 

materiałowych i wyposażenia,

2) przyjęta formuła wynagrodzenia ryczałtowego - wymuszająca bardzo dokładną analizę 

dokumentacji przetargowej i staranną kalkulację ceny oferty, która to cena musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia okreslonego dokumentacją 

projektową,

3) krótki termin na składanie ofert od daty ogłoszenia (14 dni kalendarzowych)

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 10.07.2015 

r., dodatkowo uzależniony od terminu udzielenia wyjaśnień na zadane zapytania.

ODPOWIEDŹ

W dniu 24.06.2015 roku Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 

30.06.2015 roku godz. 10:45


