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Dotyczy:  postępowania  przetargowego  ogłoszonego  na  dzień  11.06.2013r  pn.:  „budowa
przedszkola w Zgłobicach – roboty wykończeniowe”. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 04.06.2013 r: 

1. W rozdziale  5  Stolarka  drzwiowa  brak  pozycji  na  montaż  ościeżnic  drzwiowych.  Czy
ościeżnice są już wstawione?
Tak są już wykonane. 

2. Rozdział 7 Malowanie – okładziny. Czy Zamawiający przewiduje gruntowanie i wykonanie
gładzi gipsowych na ścianach i sufitach przed przystąpieniem do malowania?
Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi szpachlowych. 

3. Czy technologia kuchni wchodzi w zakres zamówienia? jeśli tak proszę o wyjaśnienie niżej
wymienionego wyposażenia :

– Pom. Nr 16  magazyn i wstępna obróbka okapowych   - regał magazynowy 610x460x1820
w ilości 2 szt. należy przyjąć jak na projekcie czy 1 szt.
Należy przyjąć 2 szt. jak w projekcie. 

– pom. Nr 11  kuchnia właściwa – w  technologii kuchni wyposażenie oraz projekcie jest ujęty
trzon gazowy czteropalnikowy natomiast w przedmiarze robót został pominięty czy należy
go wycenić jeśli tak to proszę o uzupełnienie o informacje jakie mam spełniać parametry .
Należy  wycenić   trzon  gazowy  czteropalnikowy  gastronomiczny  o  konstrukcji
wzmocnionej do gotowania w dużych garach. 

– pom.  Nr  11  kuchnia  właściwa  –  proszę  o  podanie  wymiarów  okapu  kuchennego  oraz
średnice i wydajność dla wentylatora
Okap kuchenny przyścienny z blachy nierdzewnej o wymiarach 6 x 1,5m. 

– pom. Nr 15 zmywalnia naczyń -szafa przelotowa z drzwiami jakie one maja być przesuwne
czy otwierane.
Przyjąć drzwi przesuwne. 

– pom. Nr 15 zmywalnia naczyń – w projekcie ujęto maszynę do zmywania sztućców czy ona
jest  w  zakresie  zamówienia  bo  ani  technologia  kuchni  jej  nie  przewiduje  jak  również
przedmiar robót. – jeśli tak to proszę o podanie parametrów jakie powinna spełniać oraz
wymiarów.
Tak należy wycenić – parametry jak zmywarka z programem wyparzania. 

– pom. Nr 12 magazyn – zapas dobowy – z projektu wynika że w tym pomieszczeniu znajduje
się 2 szt. regałów natomiast technologia kuchni oraz przedmiar nie określają ilości ile należy
ująć w ofercie 1 regał czy 2 jak widnieje na projekcie
Należy ująć 2 szt. tak jak w projekcie. 



– pom. Nr 12 magazyn – zapas dobowy – szafa chłodnicza 421L jaką temperaturę chłodzenia
ma spełniać i czy ma być podzielona na komory i ile .
Szafa chłodnicza – temperatura chłodzenia +4stopie , minimum 4-ry komory. 

– pom.  Nr  13  –  magazyn  art.  spożywczych  –  regały  wymiary w projekcie  różnią  się  od
wymiarów w przedmiarze robót technologii kuchni proszę o określenie które wymiary są
właściwe.
Przyjąć wymiary wg projektu- technologia. 

– pom. Nr 14 przygotowalnia brudna, obróbka wstępna - projekt przewiduje zamrażarkę wraz
z  szafą  chłodniczą  natomiast  przedmiar  robót  technologii  kuchni  przewiduje tylko szafę
chłodnicza  czy  ona  ma  w  sobie  wobec  powyższego  zawierać  zamrażalnik  –  proszę  o
sprecyzowanie jak zamawiający to widzi czy to maja być dwa różne urządzenia czy jedno
podzielone
Należy przyjąć jedno urządzenie z funkcją zamrażania i chłodzenia. 

– pom. Nr 19 pomieszczenie porządkowe – szafka na środki czystości ma inny wymiar w
projekcie inny w przedmiarze robót który jest właściwy w projekcie ujęto 2 szt. natomiast w
przedmiarze robót 4 szt. a w zestawieniu technologii kuchni 6 szt. proszę o określenie ile
należy wycenić
Należy wycenić 2 szt. 

– pom.  Nr  19  pomieszczenie  porządkowe  –  jako  wyposażenie  technologii  kuchni  ujęto
suszarkę  elektryczną    oraz  pralkę  proszę  o  określenie  parametrów  obu  urządzeń  oraz
informacje  czy  czasem  zamawiający  nie  przewiduje  jednego  urządzenie  spełniającego
obydwa parametry i jakie .
Pomieszczenie 19 jest pomieszczeniem porządkowym. Natomiast pralnia z suszarnią
znajduje się na piętrze w pomieszczeniu 1.1 w którym przewiduje się osobno pralkę i
osobno suszarkę. Parametry pralko-suszarki przyjąć o wsadzie 6 kg. 

– pom.  Nr  20  magazyn  art.papiern.  –  na  projekcie  zostały  ujęte  6  szt.  regałów  czy  one
wchodzą w skład zamówienia jeśli tak to proszę o podanie parametrów.
Tak wchodzą w zakres zamówienia i należy przyjąć: 
2 szt. - 200 x 30 x 220 
2 szt. - 180 x 30 x 220 
2 szt. - 150 x 30 x 220.

– pom. Nr 22 co wchodzi w zakres wyposażenia pomieszczenia gdyż w technologii kuchni
ujęto szafki na odzież 35x50x180 cm w ilości 6 szt. natomiast przedmiar robót już ich nie
obejmuje  czy  one  wchodzą  w  zakres  zamówienia   ponadto   brak  jest  stołów(  szafek
przyściennych) , krzeseł czy one również wchodzą w zakres zamówienia jeśli tak to proszę
o określenie parametrów ( wymiary szafek lub stołów ) .
Szafki  wchodzą  w zakres  zamówienia  i  należy  je   wycenić  jak również  ująć  stół  i
krzesła typowe – 4 szt. 

- pom. Nr 9 projekt przewiduje stoły – 10 szt. i krzesła 60 szt. natomiast przedmiar robót dla
technologii kuchni ich nie zawiera czy one wchodzą w zakres zamówienia. 
 Tak należy wycenić stoły i krzesła zgodnie z projektem – technologia. 


