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Odpowiedź na zapytanie
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 02.08.2019r. do tut. urzędu
wpłynęły drogą elektroniczną zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia p.n „Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej”.
W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(jedn. tekst Dz.U.z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań i
udziela odpowiedzi jak niżej:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z
10% na 5% wartości przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2: Czy projektowane drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe – zgodnie z opisem,
czy z PCV – zgodnie z zestawieniem stolarki.
Odpowiedź:
Zgodnie z zestawieniem stolarki i kosztorysem drzwi powinny być z PCV.
Pytanie nr 3:
Czy w pomieszczeniach KOMUNIKACJA należy zastosować granitogres, zgodnie z opisem
budowlanym? W opisie wykonawczym nie ma o tym wzmianki ? Jeżeli tak, czy Zamawiający
stawia wymaganie odnośnie wielkości płytek ?
Odpowiedź:
W komunikacji, pomieszczeniach usługowych i łazienkach gres ma spełniać wymogi:
twardość klasy min. 7, odporność na plamienie klasa 5, gatunek I. Wielkość płytek na I
piętrze zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający stawia wymaganie odnośnie wielkości płytek gresu zwykłego
zaprojektowanego do łazienek i pomieszczeń usługowych?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem projektu wykonawczego pkt.2 remont I piętra.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający stawia wymagania dotyczące zaprojektowanej wykładziny podłogowej?
Odpowiedź:
Wykładzina PCV, grubość całkowita 2,0 -3,5mm, grubość warstwy wierzchniej 0,6-0,7mm,
odporność na ścieranie grupa T, odporna na plamy, łatwo zmywalna, antypoślizgowość min.
R9, izolacyjność akustyczna dźwięków uderzeniowych min. 5dB, antystatyczna. Proszę o
uzgodnienie koloru wykładziny z projektantem w trakcie realizacji z zamówienia.

Pytanie nr 6:
Dot. części PIĘTRO
Czy Zamawiający może udostępnić rysunek detalu wykonania balustrady klatki schodowej?
Odpowiedź:
W załączeniu.
Otrzymują:
1. Wykonawcy zgłaszający pytania
2. strona internetowa,
3. a/a.

