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Bełchatów, dnia  17.09.2013 r.  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Przebudowa części budynku   socjalno – 

magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie, 

na potrzeby biurowe.”  Nr  DJT.TI.ZP-4/2013 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 

2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły 

następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  

 

 

Pytanie 1:  Kto dostarcza ścianki ustępowe? Pkt. 5.1.3 tego nie precyzuje: 

 

Odpowiedź: Dostarczenie ścianek ustępowych leży po stronie Wykonawcy. 

      

Pytanie 2: Co Zamawiający ma na myśli „wyposażenie WC”– prosimy o uszczegółowienie, 

co wchodzi w zakres  „wyposażenia”?; 

 

Odpowiedź: Umywalka klasyczna – 3 szt.; stelaż + miska wisząca  – 3 szt.; przycisk 

spłukujący – 3 szt.; pisuar – 1 szt.; spłuczka ciśnieniowa – 1 szt.; sutor pisuarowy  

z tworzywa sztucznego – 1 szt.; bateria umywalkowa – 3 szt.     

      

Pytanie 3: Parametry sufitu akustycznego? Dane podane przez zamawiającego są mało 

precyzyjne; 

 

Odpowiedź: Wymiary modularne 600 mm x 600 mm.  Montaż w systemie z widoczną 

konstrukcją nośną  - 24 mm. Klasa odporności na ogień A1. Pochłanianie dźwięku W = 

0,55.  Odporność na zalanie 1/C/ON. Kolor biały rozproszenie światła 85% zgodnie z  ISO 

7724-2.  

 

Pytanie 4: Proszę o sprecyzowanie ilości okien, okna w przedmiarach (poz.1+2) jest  

łącznie 5 sztuk, w dokumentacji są cztery; 

 

Odpowiedź: Montaż dotyczy 5 okien. Kupić należy 4 okna, jedno okno wraz z parapetem 

posiada Zamawiający. 

      

Pytanie 5: Czy listwy przypodłogowe dostarcza tak jak wykładzinę Zamawiający? 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 
 

tel.: 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09 
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06 
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Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 

Wysokość kapitału zakładowego: 80 977 900,00 zł 



 

 

Odpowiedź: Listwy przypodłogowe dostarcza Wykonawca. Na całej powierzchni ułożone 

będą płytki gresowe – pkt. 5.1.3 Podłogi. 

 

Pytanie 6: Jaki typ sterownika centrali rekuperacyjnej oraz wentylatora zakłada Inwestor – 

brak szczegółowego opisu w projekcie.   

 

Odpowiedź: Sterownik cyfrowy. 

 

Pytanie 7: W odpowiedziach istnieje informacja że roboty elektryczne wykona 

Zamawiający. Czy dotyczy to również okablowania elementów automatyki wentylatora 

(układ wentylator  - sterownik) i centrali wentylacyjnej (układ centrala, nagrzewnice 

elektryczne, sterownik).  

 

Odpowiedź: Wszystkie elementy układu wentylacji wykona Wykonawca. 

 

Pytanie 7: Brak instalacji odprowadzenia skroplin z centrali proszę o podanie możliwego 

miejsca ich wpięcia.  

 

Odpowiedź:  Wyprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku. 

 

 

 

 
 

Podpisał: 

 

mgr Edward Olszewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Ryszard Błażejewski –  Wiceprezes Zarządu , Dyrektor Techniczny 

 


