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Dotyczy: Montaż automatycznej toalety publicznej w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza płyty o grubości 10 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza płyty o grubości 10 cm.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza drzwi aluminiowe?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych.

Pytanie nr 3:
Czy zgodnie z PFU stanowiącym integralną część dokumentacji inwestycji
rozumiemy, że wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę badań
na zgodność dyrektywy maszynowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz
dokument potwierdzający w jakiej formule toaleta będzie prowadzona do obrotu?
Odpowiedź:
Nie jest  wymagane przedłożenie badań, a toaleta będzie zgłoszona
do użytkowania jako obiekt budowlany.

Pytanie nr 4:
Z jakiego materiały ma być wykonana elewacja?
Odpowiedź:
Elewacja z płyt granitowych polerowanych w kolorze szarym oraz z płyt
granitowych polerowanych w kolorze czarnym (przykład architektury w PFU).
Wszystkie płyty o wymiarach 30 x 60 x 1 cm. Płyty zabezpieczone specjalnym
środkiem zabezpieczającym granit przed absorpcją wilgoci.

Pytanie nr 5:
Czy zamawiający dopuszcza alternatywne zastosowanie elektronicznego licznika
wejść zamiast licznika monet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania elektronicznego licznika wejść.

Pytanie nr 6:
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wydłużonym terminem załatwienia
dokumentacji wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 31.01.2021r.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania.

Pytanie nr 7:
W związku z przygotowaniem projektu koncepcyjnego konieczne jest pozyskanie
mapy do celów projektowych oraz wiąże się to z wydłużonymi terminami. Czy
zamawiający dopuszcza likwidacje terminów pośrednich?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje likwidacji terminów pośrednich.

Pytanie nr 8:
Czy projektowana i istniejąca infrastruktura drogowa umożliwia dojazd do miejsca
lokalizacji bez wywołania uszkodzenia terenu?
Odpowiedź:
Do miejsca lokalizacji jest wygodny dojazd z ul. Chorzowskiej. Teren pomiędzy
obiektem, a ul. Chorzowską będzie w przyszłości zagospodarowany.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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