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     Łomianki, dnia 6 maja 2021 r.  
 
RZP. 271.03.2021       
         

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz  
z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach 
zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej”  
– zad. 2017/20. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść 
zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.  
 

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia technologicznego 
kuchni. Zamieszczony na platformie projekt wyposażenia technologicznego kuchni wydaje 
się być niekompletny. Na ostatniej stronie znajduje się zapis Mycie wózków (pomieszczenie)  
i na tym koniec. Brak jest wyposażenia dla pomieszczeń 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09. Prosimy 
o pilne doprecyzowanie zapisów SWZ. Braki w dokumentacji uniemożliwiają prawidłowe 
przygotowanie oferty. Z uwagi na przedstawioną sytuacje, zwracam się z prośbą  
o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odp. 1  W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczenia techniczne, WC, magazyny, 
kuchnia, śmietniki - ściany wykończone glazurą 30x30,30x60cm do wysokości 200 cm- 
kolor biały; pom. socjalnych pasy między szafkami z glazury, powyżej ściany oraz sufity 
tynk cementowo - wapienny malowany lateksową farba emulsyjną do pomieszczeń 
mokrych na kolor biały. Symbolami na rysunku zaznaczono niezbędne wyposażenie dla 
pomieszczeń 1.04, 1.05, 1.06, 1.09. W pomieszczeniu 1.08 należy uwzględnić: Regał 
magazynowy, półki perforowane 1 600x700x1800, Stół z basenem 1-komorowym h=400  
1 1000x700x850, napełniacz z wylewką 1, Stół przyścienny z półką 1 600x700x850 
 

2. Prosimy czy zgodnie z projektem technologicznym wyposażenia kuchni w okienku 
podawczym ma zostać zamontowana roleta aluminiowa, czy wystarczy okienko podawcze 
aluminiowe otwierane do góry, szklone szkłem bezpiecznym?? Dodatkowo proszę  
o określenie szerokości i długości blatu podawczego przy okienku podawczym, który zgodnie 
z projektem wyposażenia również ma zostać wykonany z aluminium. 
 
Odp. 2  Okienko podawcze - 100x100cm wys. parapetu 85cm, blat aluminiowy 100x60cm, 
zamykanie roletą. Okienko podawcze w drzwiach do zmywalni 60x110cm wys. parapetu 
85cm, półka pod oknem składana 60x40cm 
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3. Proszę o podanie wymiarów zadaszenia szklanego ze szkła hartowanego na podkonstrukcji 
ze stali nierdzewnej. Na rysunkach nie ma podanych wymiarów, a są one niezbędne do 
prawidłowej wyceny zadania. 
 
Odp. 3 Zadaszenie nad wejściem to trójkąt prostokątny (531,5/351/623,5cm)  
o pow. 8,65m2. 

 
4. Prosimy o udostępnienie opisu rozwiązań konstrukcyjnych pt. „Część II – Konstrukcja” 

Projektu wykonawczego. 
 
Odp. 4 Zamawiający dołącza opis konstrukcji wraz z obliczeniami. W projekcie 
wykonawczym są szczegółowe rysunki elementów konstrukcyjnych. 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielił  wszystkich  odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w 
terminie. 
 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako  integralną część SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
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Tel.: 22 888 98 43  


		2021-05-06T11:38:31+0200
	Aneta Liliana Witkowska




