
                                                                                     Białystok, 10.04.2017 r. 
 
 
Postępowanie ZSZ-220-3/17 

 
 

Odpowied ź na zapytanie nr 1 
 

                                                
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa informuje, że w dniu 
07.04.2017 r. wpłynęło drogą e-mail zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia p.n „Modernizacja pomieszcze ń pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów                     
w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. W ładysława Andersa”.  
W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                   
z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej: 
 
 
Pytanie nr 1 
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. nr 14 opisan e są wpusty podłogowe żeliwne o śr. 
50mm - czy Zamawiaj ący wła śnie takie wpusty miał na my śli ? Czy Zamawiaj ący zgodzi si ę na 
wpusty PVC dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość użycia wpustów PVC dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej. 
 
Pytanie nr 2  
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 15 opisane s ą pojedyncze umywalki porcelanowe w 
ilości 1szt. Natomiast na rzutach sanitariatów widoczne  są (jeśli dobrze je interpretuj ę) dwie 
takie umywalki tzn. w pom.3. Przedsionek na parterz e oraz w pom. 13. Przedsionek na II pi ętrze. 

 
Odpowiedź 
Wykaz umywalek objętych projektem: 
- pom. nr 3 (przedsionek WC niepełnosprawnych) - umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z 
konglomeratu zgodnie z proj. architektury - 1 szt. 
- w pom. nr 4 (WC niepełnosprawnych)- umywalka ceramiczna biała przeznaczona do łazienek osób 
niepełnosprawnych, wym. 55 x 55 cm - 1 szt. 
- pom. nr 5, 7, 9 11, 13 (przedsionki WC) - umywalka ze stali nierdzewnej na wspornikach stalowych, 
projektowane na indywidualne zamówienie - szczegóły wg - dod.załączonego rys. nr A.05A Umywalki i 
pisuary w proj. architektury - 9 szt. 
- pom nr 1 (pok. nauczycielski) - zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem, 
wymiary zewnętrzne 615x490 mm, wymiary komory 350x410x175 mm - 1 szt. 
 
Pytanie nr 3 
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 17-21 wyszcz ególnione s ą umywalki ze stali 
nierdzewnej w ilo ści ł ącznej 5szt., natomiast na rzutach sanitariatów doli czyć się można 8szt. 
tego typu umywalek. W zwi ązku z opisem w projekcie architektury, że te elementy maja by ć 
wykonane na indywidualne zamówienie prosz ę o doprecyzowanie ilo ści i wymiarów tego typu 
umywalek jakie sporz ądzający ofert ę ma przyj ąć do wyceny? 

 
Odpowiedź 
Projektuje się 9 szt. umywalek ze stali nierdzewnej projektowanych na indywidualne zamówienie -  
szczegóły wg - dod. załączonego rys. nr A.05A w proj. architektury - Umywalki i pisuary 
Pytanie nr 4 
W sanitariatach m ęskich zaprojektowano szeregowe pisuary ze stali nie rdzewnej. Prosz ę o 
podanie przykładowego rozwi ązania zaworów spłukuj ących do takich pisuarów oraz syfonów 
odpływowych. 
Odpowiedź 
W sanitariatach męskich szeregowe pisuary ze stali nierdzewnej posiadają: 
- zawory spłukujące - montowane po 2 szt. przy każdym z trzech pisuarów metalowych - 6 szt.  



- syfony odpływowe - syfon pisuarowy butelkowy fi 50, chrom - 3 szt.  
 
Opis zaworu spłukującego - pisuarowy czasowy, wduszenie przycisku umieszczonego na górnej 
części zaworu powoduje spływ 1,5 litrwa wody z baterii, co zajmuje 6 sekund, zawór do pisuaru jest 
wyposażony w innowacyjne rozwiązanie, które redukuje jej awaryjność do minimum, w momencie 
naciśnięcia przycisku w środku spłuczki wysuwa się iglica, która przekłuwa ewentualny nalot/kamień i 
dopiero wtedy następuje wypływ wody. Zalecane ciśnienie wody zasilającej to 1-5 bar. Typ montażu - 
ścienny, materiał - mosiądz kolor – chrom 
 
Pytanie nr 5 
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 26 opisano b aterie umywalkowe stoj ące chromowane 
w ilo ści 14szt. Na rzutach sanitariatów doliczyłem si ę 10szt. (nie licz ąc umywalki dla 
niepełnosprawnych). Prosz ę o podanie wła ściwej ilo ści baterii umywalkowych, oraz 
wyjaśnienie dlaczego w opisie wyst ępuje bateria stoj ąca, natomiast na wizualizacjach aran żacji 
wyst ępują już baterie ścienne ? Jakiego typu baterii wymaga Zamawiaj ący, przypominam, że w 
przypadku baterii stoj ących nale żałoby w umywalkach ze stali nierdzewnej wykona ć otwory 
pod takie baterie. 
 
Odpowiedź 
Wykaz projektowanych baterii umywalkowych stojących chromowanych : 
- zlewozmywak w pom. nr 1 - bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, kolor: chrom, 
funkcje dodatkowe: perlator, ceramiczna głowica, system anti-scale w perlatorze, ruchoma wylewka -  
1 szt.  
- umywalka w pom. nr 3 - projektuje się pod jedną baterię stojącą chromowaną - 1 szt.  
- umywalka w pom. nr 4 - bateria z wydłużonym ramienieniem przeznaczona dla niepełnosprawnych - 
1 szt.  
- umywalki pom. nr 5, 7, 9 11, 13 -  oznaczone nrem 02-09 na rys. A.05A w proj. architektury - 
projektuje się pod dwie baterie stojące chromowane, należy wykonać drugie  podejście instalacji 
ciepłej i zimnej wody, w umywalkach proszę przewidzieć wykonanie otworów pod baterie stojące - 16 
szt.  
- umywalka w pom. nr 13 - oznaczona nrem 01 na rys. A.05A w proj. architektury - projektuje się jedną 
baterię stojącą chromowaną - 1 szt.  
  
W sumie liczba baterii: 
bateria zlewozmywakowa - 1 szt. 
bateria stojąca chromowana - 18 szt. 
bateria niepełnosprawnych - 1 szt. 
 
Informacje na wizualizacjach aranżacji należy odczytywać jako wtórne względem rysunków 
technicznych oraz opisów. 
 
Pytanie nr 6 
Na rzucie pokoju nauczycielskiego widoczne jest nie opisane urz ądzenie na wzór 
zlewozmywaka, podł ączone do instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej. Tak a pozycja nie 
wyst ępuje w przedmiarze robót. Czy nale ży uwzgl ędni ć zlewozmywak i bateri ę 
zlewozmywakow ą do wyceny ? Je śli tak prosz ę o podanie parametrów urz ądzeń. 
 
Odpowiedź 
Tak, należy uwzględnić zlewozmywak i baterię zlewozmywakową do wyceny - szczegóły  zgodnie z 
odp. do pyt. 5. 
 
Otrzymują: 
1. wg rozdzielnika 
2. strona internetowa, 
3. a/a.   
 


