
BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW 

Lubartów, dnia A.~. marca 2022 r. 

BZP.271.14.2022 

Zawiadomienie 
o wyjaśnieniach i zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowę lokalu 
szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie" 
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 
ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

I. Wyjaśnienie treści SWZ: 

Pytanie nr 1: 
„ W dokumentacji na rys. A02 zaznaczony jest wyłaz do wymiany. W przedmiarach nie ma takiej 
pozycji. Czy wyłaz EI 30 wchodzi w zakres tego zadania?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wyłaz o odporności ogniowej EI 30 wchodzi w zakres 
przedmiotowego zadania. W związku z powyższym przedmiar robót został uzupełniony o tę 
pozycję. 

Pytanie nr 2: 
„ Czy po stronie wykonawcy będzie dostawa piktogramów widocznych na zestawieniu stolarki 
zewnętrznej?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dostawa i montaż piktogramów widocznych na zestawieniu stolarki 
zewnętrznej jest w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 
„ Na rzucie przyziemia w pomieszczeniu „ wnęka porządkowa" widoczne są drzwi przesuwne. Brak 
takiej pozycji w przedmiarze. Czy te drzwi wchodzą w zakres tego zadania? Prosimy 
o załączenie zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej. " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że drzwi przesuwne we wnęce porządkowej wchodzą w zakres 
zamówienia. Przedmiar robót został uzupełniony o tę pozycję. 
Wymagania Zamawiającego odnośnie stolarki drzwiowej wewnętrznej: 

a) drzwi do przedsionków i do toalety ozn. NPS mają mieć skrzydła pełne o grubości min. 40 
mm, osciezmce oraz ramy konstrukcyjne z aluminium anodowanego, 
z poszyciem z laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym lub laminatu 
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HPL o grubości min. 2 mm, z wygłuszeniem pianką poliuretanową. Drzwi mają być 
wyposażone w samozamykacze z opóźnieniem zamykania. 

b) Drzwi wewnętrzne do kabin męskich i damskich mają być systemowe, pełne, 
z płyty HPL. 

c) Kolorystyka stolarki ma być dopasowana do kolorystki pozostałych elementów 
wykończenia wnętrza (ścian, sufitów, drzwi do kabin itp.). 

Pytanie nr 4: 
„ Na przekroju rys. A06 widoczne są warstwy sufitu z płyt gk oraz zabezpieczenie konstrukcji 
stalowej sufitu farbą pęczniejącą. Brak takich pozycji w przedmiarach. Czy powyższe prace 
wchodzą w zakres tego zadania ? " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że powyższe prace są w zakresie zamówienia. Przedmiar robót został 
odpowiednio uzupełniony. 

Pytanie nr 5: 
„ Stan ścian zewnętrznych w nueJSCU montowania parapetów kamiennych po wizji lokalnej 
wskazywałby na wykonanie dodatkowych czynnosct związanych z podkuwaniem 
i wykonaniem wyrównania i wzmocnienia podłoża. Czy wykonawca ma ująć te roboty 
w wycenie?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych czynności związanych z montażem parapetów 
zewnętrznych, jeżeli Wykonawca uzna je za zasadne w celu prawidłowego 
i estetycznego montażu parapetów. Przedmiar robót został uzupełniony w tym zakresie. 

Pytanie nr 6: 
„ Czy wykonawca 
w przedmiarach 
wejściowymi)?" 

ma doliczyć w wycenie kurtynę powietrza, brakuje 
(w dokumentacji zaprojektowano kurtynę powietrza 

w zestawieniu 
nad drzwiami 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi jest w zakresie 
przedmiotowego zadania. Przedmiar robót został uzupełniony o brakującą pozycję. 

Pytanie nr 7: 
„ Czy wykonawca powinien wycenić w przedmiarach baterie bezdotykowe? (Wg dokumentacji do 
umywalek i pisuarów zaprojektowano baterie i zawory z fotokomórką)" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien ująć w ceme baterie bezdotykowe według 
dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 8: 
„ Czy wykonawca ma doliczyć mieszacz ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniu dla 
niepełnosprawnych do wyposażenia baterii? 
(Wg dokumentacji w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych są baterie natryskowe 
i umywalkowe z mieszaczem). " 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy zastosować baterie z wbudowanym mieszaczem 
umożliwiającym nastawienie żądanej temperatury za pomocą dodatkowych przyrządów według 
dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie mieszacza cwu/wz. 

Pytanie nr 9: 
„ Czy wykonawca ma wycenić ciepłomierz? (wg dokumentacji projektowej w szafce rozdzielacza 
c. o. należy umieścić ciepłomierz o parametrach wg wytycznych dostawcy ciepła)" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien ująć w cenie zakup i montaż ciepłomierza. 
Przedmiar robót został uzupełniony o brakującą pozycję. 

Pytanie nr 1 O: 
„ Z jakiego materiału będzie wykonana armatura w powyższej inwestycji? (brak uściślenia 
w przedmiarach i dokumentacji co do materiału z jakiego ma być wykonana armatura). " 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza armaturę mosięzną z wkładem ceramicznym. Kolorystykę (powłokę) 
armatury należy dopasować estetycznie do pozostałych elementów wyposażenia łazienek (blatów, 
umywalek itp.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury w kolorze chrom lub satyna. 

Pytanie nr 11: 
„ Zestawiona ilość ustępów w przedmiarach nie zgadza się z dokumentacją, prosimy 
o poprawienie ilości (wg dokumentacji 4+ I dla niepełnosprawnych). " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiar został skorygowany o właściwą licznbę misek ustępowych. 

Pytanie nr 12: 
„ Zestawiona ilość zaworów antyskażeniowych w przedmiarach nie zgadza się 
z dokumentacją, prosimy o uściślenie (wg dokumentacji 4 zawory antyskażeniowe). " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiar robót został skorygowany o właściwą ilość zaworów 
antyskażeniowych. 

Pytanie nr 13: 
„ Wg. dokumentacji zaprojektowano zawory termostatyczne wandaloodporne, czy wykonawca ma 
wycenić takie zawory? Brak uściślenia w przedmiarach. " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powmien ując w cenie zawory termostatyczne 
wandaloodporne. Przedmiar robót został uzupełniony w tym zakresie. 

Pytanie nr 14: 
„ Czy projektowane urządzenia armatury miski ustępowe, pisuary i umywalki mają być montowane 
w sposób tradycyjny czy za pomocą stelaża ? (nie umieszczono tej informacji 
w opisie, a na rysunkach widać zabudowę za urządzeniami)." 
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Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zabudowę w/w urządzeń za pomocą stelaża. 

Pytanie nr 15: 
,, ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: 
a) Czy parapety majq być z tego samego rodzaju kamienia co na budynku wyremontowanym? 
b) Czy parapety mogą być z płytek (tak jak jest na budynku wyremontowanym), czy mają być 

dłuższe elementy? 
c) Czy pod parapetami też będzie okładzina z kamienia? tak jak na budynku wyremontowanym 
d) Czy będzie cokół na ścianie między parapetami? tak jak na budynku wyremontowanym." 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 
a) parapety mają być z takiego samego kamienia jak na budynku wyremontowanym. 
b) parapety mają być z płytek, tak jak jest na budynku wyremontowanym. 
c) pod parapetami ma być okładzina z kamienia, tak jak jest na budynku wyremontowanym. 
d) na ścianie między parapetami ma być cokół z kamienia, tak jak na budynku 

wyremontowanym. 

Pytanie nr 16: 
,, ELEMENTY WEWNĘTRZNE: 
a) Proszę o informację z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne 

oraz o podanie koloru, grubości, metody wykończenia. 
b) Proszę o informację z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane blaty podumywalkowe, 

kolor, grubość, metody wykończenia. " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 
a) parapety wewnętrzne mają być z materiału tożsamego z materiałem parapetów zewnętrznych 

(kamień naturalny), wykonane z jednego elementu kamiennego, powierzchnia polerowana. 
b) blaty umywalkowe mają być z materiału tożsamego z materiałem parapetów zewnętrznych 

(kamień naturalny), wykonane z jednego elementu, powierzchnia polerowana, według 
załączonego rys. A07 detalu blatu. 

II. Zmiany treści SWZ: 

Na podstawie art. 286 ust 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu: 
a) w zakresie przedmiaru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który po zmianach otrzymuje 

brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia; 
b) w zakresie przedmiaru robót branży sanitarnej, który po zmianach otrzymuje brzmienie 

wg załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia; 
c) poprzez dodanie załącznika nr 3 - rys. detalu blatu opisanego w odpowiedzi 

na pytanie Wykonawcy nr 16 lit. b ). 

Proszę o uwzględnienie w ofercie ww. wyjaśnień i zmian treści SWZ. 

4 


