Pabianice, dnia 30.07.2021 roku

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont zaplecza sanitarnego i dwóch pomieszczeń szatni damskiej przy sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w
Pabianicach przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które
wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy wyposażenie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia tj: czujki wilgoci - 2 szt, czujki ruchu – 2 szt.,
ławki szatniowe -10 szt., zabudowa grzejników z HPL - 4 szt., przegrody natryskowe z HPL wchodzą w
zakres niniejszego zamówienia, ponieważ brak ich w przedmiarze.
Odpowiedź:
Zakres przedmiotu zamówienia, a tym samym wyceny ofertowej ma obejmować:
a) Czujniki ruchu – szt. 2 (odpowiedzialne za sterowanie pracą wentylatora wyciągowego oraz światła w
toaletach).
b) Czujniki wilgoci – szt. 2 (w toaletach – w strefie pod natryskami).
c) Zabudowa grzejników z płyty HPL – 4 szt.
d) Ławki (szerokość max. 25 cm) o długości:
Szatnia nr 1 – 630 cm (1 szt.), 290 cm (1 szt.), 190 cm (1 szt.), 180 cm (1 szt.). Nad ławkami –
na ich długości – ma być zamontowana deska wraz z haczykami na ubrania.
Szatnia nr 2 – 630 cm (1 szt.), 479 cm (1 szt.), 230 cm (1 szt.). Nad ławkami – na ich długości –
ma być zamontowana deska wraz z haczykami na ubrania.
e) W ramach prac należy dokonać podziału obecnego pomieszczenia natryskowego na dwa mniejsze
poprzez postawienie ścianki murowanej działowej.
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar należy traktować jako dokument
pomocniczy. Wykonawca ma prawo do swobodnej zmiany przedstawionego przedmiaru i tym samym
sporządzenia oferty.
Pytanie 2:
Ponadto informuję, iż po wpisaniu nazwy odbiorcy w miniportalu uzp nie wyświetla się adres skrzynki
ePUAP, proszę o podanie jaka jest prawidłowa nazwa odbiorcy, bez niniejszych danych nie będziemy w
stanie złożyć oferty.
Odpowiedź:
Na platformie MiniPortal Zamawiający widnieje pod nazwą „Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja
Kopernika”. Widniejący w treści swz adres skrzynki ePUAP (/Sp3pab/domyslna) jest prawidłowy.

