
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego 

na modernizację sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego  w Poznaniu, ul. Jackowskiego18 – Segment D. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00003.2017    18.01.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00011/17   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły oraz zadane zostały na zebraniu wykonawców zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Dotyczy branży sanitarnej: Uprzejmie prosimy o określenie standardu (przykładowych typów i modeli) następujących materiałów: 

− umywalki, 

− wc, 

− pisuary, 

− zlewozmywaki z konglomeratu, 

− baterie na podczerwień do umywalek, 

− baterie na poczerwień do zlewozmywaków. 

Jest to konieczne ze względu na wykonanie miarodajnych i porównywalnych ofert spełniających oczekiwania Zamawiającego 

z uwzględnieniem ogromnej rozbieżności materiałowej i cenowej dostępnych na rynku rozwiązań. 

2. Uprzejmie proszę o określenie przykładowego producenta płytek ściennych i podłogowych, aby przyjąć standard wykończenia 

sanitariatów i aby oferty poszczególnych oferentów były porównywalne pod względem jakości zastosowanych materiałów 

3. Uprzejmie proszę o określenie czy skrzydła drzwiowe mają być wykonane w standardzie drzwi płytowych w okleinie drewnianej czy 

drewniane pełne? 

4. Uprzejmie proszę o określenie dla poszczególnych skrzydeł drzwiowych i sanitariatów na jaką szerokość muru należy zastosować 

ościeżnice drzwiowe blokowe. 

5. Czy blaty w toaletach mają być podobne pod względem faktury do tych w toaletach zmodernizowanych? 

6. Czy płytki ścienne winny mieć fakturę, tak jak w toaletach zmodernizowanych, czy istotna jest kwestia koloru? 

7. Kolorystyka drzwi. Na ile możliwe jest odstępstwo w przypadku, gdyby zakup drzwi typowych, o identycznym odcieniu był niemożliwy? 

8. Jakie ma być wypełnienie drzwi? 

9. Czy konieczna jest geodezyjna dokumentacja powykonawcza? 

10. Czy suszarki do rąk stanowią element zamówienia? 

11. Jaka jest szerokość ościeżnic? 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1 i 2: W punkcie 3 opisu technicznego Dokumentacji projektowej zawarty został zapis: 

„Użytkownik systematycznie modernizuje pomieszczenia sanitarne w budynku i zakłada, że kolejne modernizowane pomieszczenia 

sanitarne zbliżone będą standardem i wyglądem do pomieszczeń już zmodernizowanych.” 

W związku z powyższym poniżej wskazano materiały i urządzenia, które zastosowano przeprowadzając modernizację sanitariatów 

w  2007 r.: 

− Płytki podłogowe – Gala Nowa OR 13, 30x60, 30x30, 15x30, 

− Płytki ścienne – Gala Nowa OR 12, 30x60, 

− Blaty umywalkowe – konglomeraty marmurowe w kolorze ciemno szarym Grigio Parnico, 

− Umywalki – umywalka z przelewem ceramicznym firmy Koło, 

− Baterie umywalkowe – bezdotykowa Sanela SLU01NB,  

− Pisuary – Keramag Corso z pokrywą kod 239200, 

− Miska ustępowa – Koło Panda Idol kod 99044, 

− Deska sedesowa – deska twarda Koło kod 10130.  

Należy zauważyć, iż  trakcie zrealizowanej modernizacji nie montowano zlewozmywaków ani baterii zlewozmywakowych. Zarówno 

powyższe zestawienie, jak i załączone zdjęcia mają charakter poglądowy. Widoczna na zdjęciu bateria umywalkowa ma zbyt krótką 

wylewkę. Zamawiający wymaga, aby montowane wylewki sięgały środka umywalek i zlewozmywaków. 

Ad 3: Skrzydła drzwiowe należy wykonać  w standardzie drzwi płytowych w okleinie drewnianej. 

Ad 4 i 11: Szerokość ościeżnic drzwiowych: toaleta męska na III piętrze - 7,5 cm, pozostałe - 10 cm. 

Ad 5: Należy wykonać blaty z  powierzchni polerowanej, w kolorystyce zbliżonej do pokazanej na zdjęciu. 

Ad 6: Należy wykonać fakturowane płytki ścienne o dowolnym wzorze, w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 

Ad 7 i 8: Należy wykonać drzwi w kolorze najbardziej zbliżonym do pokazanego na zdjęciach, z wypełnieniem (np.: płyta wiórowa lub 

plaster miodu), spełniającym ogólne wymagania normowe.  

Ad 9: Geodezyjną dokumentację powykonawczą Wykonawcy będą zobowiązani opracować w razie potrzeby. 

Ad 10: Wykonawcy winni uwzględnić suszarki do rąk, zgodnie z zapisami poz. 17, 43, 69, 95, 123 Przedmiaru robót w branży elektrycznej. 
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