
                                                                                     Białystok, 12.04.2017 r. 
Postępowanie ZSZ-220-3/17 

 
 

Odpowiedzi na zapytania 
 

                                                
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa, działając na podstawie     
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm. ) informuje, że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia p.n.: 
„Modernizacja pomieszczeń pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów w budynku Zespołu 
Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa” wpłynęły kolejne zapytania, 
na które udziela się odpowiedzi jak niżej: 
 
 
Pytanie nr 7 
Czy do wyceny należy ująć zlewozmywak z baterią w pokoju nauczycielskim? Brak w 
przedmiarze. 

 
Odpowiedź 
Tak. Szczegóły zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i nr 5 z dn. 10.04.2017 r. 
 
 
Pytanie nr 8 
Jaki typ umywalki w przedsionku do WC niepełnosprawnych przyjąć do wyceny: zawieszaną, 
wpuszczaną w blat czy ustawianą na blacie? 

 
Odpowiedź 
Proszę przyjąć wpuszczaną w blat. Zgodnie z wykazem w odpowiedzi na pytanie nr 2 z dn. 
10.04.2017 r. 
 
Szczegółowy opis: 
Umywalka w przedsionku WC niepełnosprawnych  - umywalka wpuszczana w blat, zakładane 
wymiary: około 45x60x16,2 cm (nad blatem 0,15cm), z otworem, z przelewem, waga około 11kg . 
 
Pytanie nr 9 
Jaki rodzaj spłukiwania uwzględnić w wycenie do pisuarów szeregowych i pisuaru w WC 
niepełnosprawnych? 

 
Odpowiedź 
Rodzaj spłukiwania w sanitariatach męskich w szeregowych pisuarach - zgodnie z odpowiedzią na 
pytanie nr 4 z dn. 10.04.2017 r. 
 
Rodzaj spłukiwania w WC niepełnosprawnych - pisuar ceramiczny: 
- natynkowa spłuczka ciśnieniowa - nastawna ilość wody spłukującej: 1-6 l, łącznik wewnętrzny, rura 
płuczkowa 18 x 200 mm - 1 szt. 
-  standardowy syfon butelkowy - fi 50 chrom - 1 szt. 
 
Pytanie nr 10 
Ile baterii i jakiego rodzaju przyjąć do wyceny przy umywalkach ze stali nierdzewnej? Na 
rzutach wrysowano po 1 baterii, zaś prawie wszystkie umywalki mają szerokość od 110 cm do 
167 cm (tylko jedna 63,5 cm). 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 na pytanie nr 1 z dn. 10.04.2017 r. 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 11 
W jakim standardzie mają być miski ustępowe wiszące. Wachlarz cenowy jest bardzo duży. 
 
Odpowiedź 
Wykaz zakładanych parametrów ceramicznych misek ustępowych i pisuaru objętych projektem: 
- miski ustępowe WC damskich i męskich - miska lejowa wisząca, prostokątna, montowana na stelażu 
podtynkowym, zakładane wymiary: wysokość około 33 cm, długość około 48 cm, szerokość około 35 
cm, waga około 14.5 kg, deska WC standardowa 
- miska ustępowa w WC niepełnosprawnych -  miska ustępowa lejowa wisząca dla osób 
niepełnosprawnych montowana na stelażu podtynkowym, zakładane wymiary: długość około 70 cm, 
waga około 21 kg; deska antybakteryjna, z tworzywa duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy, waga 
około 3 kg 
- pisuar w WC niepełnosprawnych - montowany na stelażu podtynkowym, waga około 7.7 kg. 
 
Pytanie nr 12 
Uprzejmie proszę o podanie typów opraw oświetleniowych, określonych w p 22,23,24 
przedmiaru robót elektrycznych, stanowiących załącznik do w/w przetargu. 
 
Odpowiedź 
Typy opraw należy przyjąć zgodnie z opisem projektu architektury - opis instalacji elektrycznych. 
 
Jednocześnie Zamawiający precyzuje typ opraw oświetleniowych: p. 24 Montaż opraw - lampy 
wiszące, określony w opisie projektu architektury, poprzez przyjęcie za obowiązującą opcji jak niżej: 
- kolor żółty zielony, czerwony i niebieski , lampa zwis z żarówką 
- materiał wykonania stal, szkło, ilość źródeł światła 1, trzonek E14, moc 1x7W/E14, napięcie 
wejściowe 230V. 
 
 
 
Otrzymują: 
1. wg rozdzielnika 
2. strona internetowa, 
3. a/a.   
 


