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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  artykułów
hydraulicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: dotyczy poz. 3,4,5,6 -Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie asortymentu-Zestaw 4

Prosimy określić, który ze wskazanych typów brodzików oczekuje Zamawiający:

-brodzik niski, zintegrowany z obudową

-brodzik średniej głębokości z obudową lub bez (obudowa jako odrębny element)
-brodzik głęboki z obudową lub bez (obudowa jako odrębny element).

Odpowiedź: Brodzik średniej głębokości ok. 15 cm bez obudowy.

Pytanie 2: dotyczy poz. 7,8,17,18 -Załącznik nr 2 do SIWZ- Zestawienie asortymentu -Zestaw 4
Kabiny przyścienne są  wyposażone w trzy ścianki,  różnią  się  natomiast  usytuowaniem wejścia.
Drzwi mogą być  rozsuwane z narożnika lub jako trójelementowe rozsuwane z prawej lub lewej
strony kabiny. Prosimy o wskazanie wariantu, którego oczekuje Zamawiający.
Odpowiedź:  Drzwi mają być rozsuwane z narożnika.

Pytanie 3: dotyczy poz. 25,26 -Załącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie asortymentu - Zestaw 4
Prosimy o potwierdzenie, czy pod określeniem :"Miska kompaktowa" macie Państwo na myśli kompakt
składający się z miski kompaktowej i spłuczki ceramicznej.
Odpowiedź:  Kompakt ma składać się z miski kompaktowej i spłuczki ceramicznej

Pytanie 4: dotyczy poz. 30,31 -Załącznik nr 2 do SIWZ- Zestawienie asortymentu - Zestaw 4
Półpostumenty i postumenty są przypasowane do umywalek konkretnych serii w ramach oferty danego
producenta ceramiki.
Prosimy o wskazanie do jakich modeli umywalek mają być zastosowane półpostumeny i postumenty.
Odpowiedź:  Półpostumenty i postumenty powinny być dostosowane do takich modeli umywalek
jakie zostaną przez Państwo zaproponowane w Waszej ofercie

Pytanie 5: dotyczy poz. 32,33-Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie asortymentu - Zestaw 4
W związku z faktem, że małe umywalki mocowane do ściany na kołki rozporowe, standardowo są

produkowane w  rozmiarach  35-40cm czy Zamawiający wyraża  zgodę  na  dostawę  umywalek  we
wskazanym zakresie.
Odpowiedź: Maksymalny rozmiar do 35 cm.

Pytanie 6: dotyczy poz,37,38- Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie asortymentu - Zestaw 4
Czy Zamawiający oczekuje dostawy wanien emaliowanych w komplecie z nóżkami czy bez.
Odpowiedź: Wanny w komplecie z nóżkami.


