Pytanie 1
Pozycja 36. ościeżnice drewniane 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe.
Co oznacza ilość 5m, w jaki sposób mają być szklone (rys?)
Odpowiedź 1
Pozycja nr 36 oraz poz. 110, 187 tj. wszystkie gdzie został użyty KNR 202/1015/1(1) dotyczą
wykonania ościeżnic drewnianych wraz z opaskami do drzwi drewnianych wejściowych (z
korytarza) do pokoi. Ościeżnice mają być drewniane, bez szklenia, na wzór istniejących w już
zmodernizowanych pomieszczeniach (na których wzór należy wykonać pozostałe objęte
postępowaniem przetargowym).
Wg powyższej pozycji przedmiaru ościeżnice są liczone po obwodzie.
Pytanie 2
Pozycja 65. Brodzik natryskowy. Czy przewidziane są kabiny do tych brodzików, no w kosztorysie
nie są ujęte.
Odpowiedź 2
We wszystkich pozycjach dotyczących montażu brodzików należy w ofercie ująć brodziki razem z
kabinami.
Pytanie 3
Pozycja 217. Brodzik natryskowy dla osób niepełnosprawnych. Brak w ofercie sklepów brodzika
niskoprofilowanego z tworzywa sztucznego z atestem dla osób niepełnosprawnych. W sprzedaży
są brodziki niskoprofilowane bez atestu.
Odpowiedź 3
Brodzik dla osób niepełnosprawnych musi być niskoprofilowy tj. musi umożliwiać bezproblemowy
wjazd osobie niepełnosprawnej do brodzika. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę
muszą posiadać atesty i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Wykonawca po zakończeniu
prac adaptacyjnych jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w
której przedstawi atesty i certyfikaty na wszystkie materiały, których użył do wykonania zadania
oraz jest zobowiązany przedstawić atesty na materiały, które zamierza wbudować na każde żądanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Brodzik dla osób niepełnosprawnych musi być wyposażony w atesty świadczące o możliwości
wykorzystywania go na potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugorzędna jest sprawa materiału z
którego będzie wykonany, może być wykonany np. z PCV, żywicy poliestrowej lub stali nierdzewnej.
Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie dotyczące ilości drzwi, ponieważ stan faktyczny jest nie zgodny z
przedmiarem. Czy wobec tego można się spodziewać korekty kosztorysu lub kosztorysu
powykonawczego mimo ryczałtu do rozliczenia?
Odpowiedź 4
w kosztorysie ujęto 9 szt skrzydła zewn z ościeżnicami drewnianymi (wyjściowe na korytarz) i 9 szt
skrzydeł do łazienek z ościeżnicami stalowymi oraz 1 szt skrzydeł wejściowych o szer. 110 cm

(z ościeżnicami drewnianymi i analogicznie 1 szt skrzydeł o szer. 110 cm z ościeżnicami stalowymi
(do łazienki dla osób niepełnosprawnych).
Pozycje w przedmiarze:
- rozdział 1 (mnożnik 5 - to znaczy zawartość całego rozdziału należy
pomnożyć razy 5) - pozycja 36, 37, 38, 39.
- rozdział 2 (mnożnik 4) pozycje 111, 112, 113, 114.
- rozdział dotyczący pokoju nr 24 - pozycje od 186 do 190.
Pytanie 5
Czy dla niepełnosprawnych przewidziane są uchwyty?czy kabina lub żaluzja?
Odpowiedź 5
Nie należy montować uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający będzie montować
uchwyty osobno. Dla niepełnosprawnych osób również przewidziano kabinę. Odpowiedzi na to
pytanie udzielono już wcześniej.
Pytanie 6
Czy ilość toalet i umywalek i zestawów kolo są zgodne w kosztorysie ze stanem faktycznym do
montażu? Ilość w kosztorysie to 1 komplet stan faktyczny przedstawie 10 szt.
Odpowiedź 6
W przedmiarze przewidziano montaż łącznie 10 szt umywalek, kabin prysznicowych i zestawów
typu WC kompakt.
UWAGA: W pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych, brodzik z kabiną prysznicową, umywalka,
zestaw WC kompakt muszą być z atestami dla osób niepełnosprawnych. Również bateria
umywalkowa i prysznicowa musi być z przeznaczeniem i atestami dla osób niepełnosprawnych.

