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Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy
zapytania
ofertowego
pn.
i wyposażenie, zagospodarowanie terenu”

„Budowa

uzdrowiskowego

basenu

W związku z prowadzonym postępowaniem Zamawiający udziela następującej
odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści zapytania
ofertowego.
Pytania:
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie
z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia z dnia 19 lipca
2017
i

r.

wszelkie

materiałowe

projektowane

zdefiniowane

w

urządzenia

oraz

dokumentacji

rozwiązania
projektowej

projektowe
opisane

są

w wymaganymi parametrami jakości przez co dopuszcza się stosowanie rozwiązań
równoważnych prosimy o informację czy Zamawiający:
Pytanie nr 1:
uzna za rozwiązanie równoważne wykonanie przewiązki pomiędzy budynkiem
projektowanym

a

istniejącym

w

wykonaniu

żelbetowym

i

murowanym

z zachowaniem parametrów ppoż. nie gorszych niż zakładane w projekcie dla
przewiązki przeszklonej. Nadmieniamy, że istniejąca przewiązka jest wykonana
właśnie w takim rozwiązaniu, dlatego też, kontynuacja formy wg naszego uznania
jest jak najbardziej właściwa i dodatkowo może to obniżyć koszty inwestycji.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający

nie

dopuszcza

tradycyjną, dopuszcza się

zamiany

łącznika

na

konstrukcję

murowaną

natomiast zastosowanie równoważnego systemu

przeszklenia innego producenta przy zachowaniu minimalnych parametrów
podanych w projekcie technicznym i zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 2:
uzna za rozwiązanie równoważne wykonanie podwyższonego cokołu z kamienia
elewacyjnego w formie tynku cienko-warstwowego w innej kolorystyce niż
pozostała część elewacji.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza zamiany cokołu na tynk cienkowarstwowy.
Pytanie nr 3:
uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie okładzin ścian i posadzek
podobnych kolorystycznie z zachowaniem wymiarów i parametrów wymaganych
przepisami do pomieszczeń mokrych obiektów basenowych.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału okładzin ścian i posadzek.
Pytanie nr 4:
uzna

za

rozwiązanie

równoważne

zastosowanie

drzwi

wewnętrznych

zachowujących parametry określone w dokumentacji projektowej lecz innego
producenta.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi wewnętrznych innego producenta
z

zachowaniem

minimalnych

parametrów

określonych

w

dokumentacji

technicznej.
Pytanie nr 5:
Prosimy o doprecyzowanie informacji projektowych na temat zabudowy lamp na
słonecznej łące.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający
systemowej

informuje,
dla

typu

ze

przewidziano

lamp

podanych

zastosowanie
w

opisie

wiszącej

zabudowy

technicznym

branży

architektonicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych
innych producentów z zachowaniem minimalnych parametrów określonych
w dokumentacji technicznej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi nie powodują
zmiany treści zapytania ofertowego.

