Braniewo, 13.11.2015 r.

Dotyczy: Braniewo: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Żelazna
Góra, gmina Braniewo
Numer ogłoszenia: 163981 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi
przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ustawy Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) wyjaśniam, co
następuje:

1. Pozycja 89. Czy Zamawiający może przedstawić oczekiwane wymiary wertykali
okiennych?
Szerokość wertykali to ok.- 150 cm, wysokość wertykali to ok.-235 cm. Wykonawca
przed montażem jest zobowiązany do dokonania profesjonalnego pomiaru aby
dostosować wymiary do rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
2. Pozycja 130. Czy Zamawiający może doprecyzować ilości wyszczególnionych
składników zestawu?
Zamawiający doprecyzowuje ilość we wskazanej pozycji w sposób następujący:
zestaw sztućców w walizce na 100 osób
- sztućce wysokiej klasy wykonane ze stali
szlachetnej chromowo-niklowej 18/10
- noże stołowe - 100 szt.
- widelce stołowe - 100 szt.
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Komplet sztućców
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- łyżki stołowe - 100 szt.
- łyżeczki do herbaty - 100 szt.
- widelczyki do ciast.- 100 szt.
- łyżki do podawania.- 17 szt.
- widelec do mięs.-17 szt.
- łyżka wazowa- 10 szt.

- szczypce do cukru - 10 szt.
- łyżeczka do cukru.-17 szt.
- łyżka do sałatek - 15 szt.
- widelec do sałatek -15 szt.
- łopatka do ciast -10 szt.
- łyżka do śmietanki -10 szt.
- łyżka do sosów.-10 szt.
- możliwość mycia w zmywarce

3. Pozycja 134. Czy Zamawiający może doprecyzować ilości ponieważ w tej chwili
według informacji podanych w specyfikacji wychodzi 100 zestawów po 100 szt.?
Zamawiający doprecyzowuje, iż ma to być jeden zestaw zastawy stołowej na 100 osób
według poniższego zestawiania poz. 134:
kompletów serwisu obiadowo kawowego
składającego się z:
W skład 1 zestawu powinno wchodzić:
- 100 talerzy płytkich
- 100 talerzy głębokich
- 100 talerzy deserowych
Zastawa stołowa (talerze:
głębokie, duże,
deserowe,filiżanki,
134
cukiernice, półmiski) na 100
osób

- 100 salaterek
1
- 100 filiżanek
- 100 spodków
- 17 salaterek
- 17 półmisków owalnych
- 17 cukiernic wraz z przykwywką
- serwis wykonany ze szkła hartowanego
- możliwość użytkowania w kuchence

mikrofalowej i w zmywarce
Przybliżone wymiary:
- talerz płytki średnica: 24 cm;
- talerz głęboki średnica 22,5 cm;
- talerz deserowy średnica: 19,5 cm;
- salaterki średnica: 12 cm;
- pojemność filiżanki: 22 cl;
- średnica spodka: 14 cm;
- salaterka średnica: 24 cm;
- półmisek owalny średnica: 29 cm;
- cukiernica średnica: 11 cm;
- waga: 10,00 kg;

4. Pozycja 149. Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą ilość otwieracza
uniwersalnego?
Zamawiający określa liczbę otwieraczy uniwersalnych na 4 sztuk, pozycja 149:
- materiał: stop cynku
-wykończenie: matowe
- opakowanie: ozdobne pudełko
W skład zestawu powinno wchodzic
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Otwieracz uniwersalny
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- korkociąg
- otwieracz do butelek
- wyciskacz do czosnku
- obierak

- otwieracz do konserw
- dziadek do orzechów
- elegancki stojak z drewna

5. Pytania dotyczące pozycji 274:
1)Pozycja 274: Nie wskazano tytułów , autorów książek , proszę o wyszczególnienie.
2) Pozycja 274. Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą ilość książek? Obecnie według
informacji podanych w specyfikacji wychodzi 1 książka?

W pozycji 274 zamawiający określa pozycję w sposób następujący- jeden zestaw książek:

Zestaw ma się składać z :
Alan Milne – „Kubuś Puchatek”, „Chatka
Puchatka”
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Książki
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J. Tuwim – „Wiersze dla dzieci”
H. Loffting – „Doktor Dolittle i jego
zwierzęta”
H. Ch. Andersen – „Baśnie“
Juliusz Verne – „ w 80 dni dookoła
świata”
K. Dickens – „Opowieść wigilijna”
B. Pyrton – „ Droga do domu”
S. Perkins –„ Podaruj mi miłość. 12
świątecznych opowiadań”
Małgorzata Musierowicz – „ Febik”
Książki Grzegorza Kasdepke - 2 wybrane
tytuły.
Książki Zbigniewa Nienackiego - 2
wybrane tytuły.
Książki L. M. Montgomery- 2 wybrane
tytuły.

6. Pozycja 8.
„cztery pięciometrowe aluminiowe słupy Trisystem o wymiarze ok. 290mm.x290mm” -Czy słupy mogą być wykonane z konstrukcji TRI 250/3,0 lub 300/3,0 mm połączenia na
szybkozłączach z klinami stalowymi?
Odpowiedz: Słupy mogą być wykonane w konstrukcji nie mniejszej niż TRI 300/3,0 mm
z połączeniami na szybkozłączach z klinami stalowymi.

„każdy słup powinien składać się z dwóch kratownic skręconych razem ( ok. 3m.+2m.) oraz
trzech podpór” -- Czy podpory dotyczą podstawy czy podpora słupa z podstawą ?

„konstrukcję dachu tworzą cztery belki łączone ze sobą po 2 sztuki (kratownice Trisystem) i
mocowane do wózków jezdnych za pomocą wzmacnianych (klasy 8,8) śrub M12 z
podkładkami.” -- Czy połączenia kratownic oraz łączenie z wózkami może być na
szybkozłącza?
Odpowiedz: Tak połączenia kratownic oraz łączenie z wózkami może być na
szybkozłącza.

„do nich dwie belki szczytowe Quatrosystem jedna z przodu ,oraz jedna z tyłu,dające
podporę dla kratownic Trisystem” -- Gdzie mają się znajdować belki QUADROSYSTEM w
jakim celu maja być montowane skoro obciążenie belki to ok. 100,0 kg? Proponujemy
TRISYSTEM / tańszy i również spełniajacy dopuszczalne obciążenie
Odpowiedz: Belki QUADROSYSTEM mają być mają być montowane w celu zwiększenia
użyteczności możliwości wykorzystania sceny przez podwieszanie sprzętu
scenicznego. Mają być montowane jedna z przodu ,oraz jedna z tyłu sceny.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie belek typu Trisystem.

„(Łączenie wszystkich kratownic za pomocą stalowych łączników lub śrub M12 klasy 8,8 z
nakrętką i dwoma podkładkami poszerzanymi)” -- Czy inwestor dopuszcza łączenie na
szybkozłączach / w załączeniu model szybkozłącza
Odpowiedz: Tak zamawiający dopuszcza łączenie na szybkozłączach.

„do kratownic typu Trisystem dołączone za pomocą specjalnych łączników stalowych profile
aluminiowe o wymiarach ok. 80mm. x 40mm.tworzące tak zwane stężenie całego dachu
(ożebrowanie).
- belki montowane z przodu na środku oraz z tyłu zadaszenia, zapobiegające nadmiernemu
zwisaniu plandeki dachowej, dodatkowo do konstrukcji dachu dołączone dwa pasy
naciągowe, wykonanym z profila aluminiowego o wymiarze ok. 80mm.x40mm” -- Jaką formę

ma mieć zadaszenie? -spadek dachu na dwie strony czy na jedną, tył czy przód
Odpowiedz: Spadek dachu ma mieć formę spadku na dwie strony.
„Podest sceniczny o wymiarach ok. 6m.x5m.
- wykonany z 12 sztuk stalowych modułów z profila k 80mm.x40mm.x2mm.
- każdy o wymiarze ok. 2m.x 1,25m. krytych na stałe sklejką antypoślizgową o grubości ok.
15mm.
- cztery nogi z płynną regulacją wysokości od 100 cm. do 120 cm.
- skręcane modułów za pomocą śrub M10.

- podest oraz nogi pokryte farbą antykorozyjną.
- schody z poręczami” -- Czy inwestor dopuszcza podesty sceniczne wykonane z

profilu

aluminiowego zakres regulacji 0.9 – 1,3 m
Podest jest bardzo lekki i stabilny , wymiary podestu to 1,0 m 2,0 m
Połączenie podestów jest na pomocą klamer montowanych na nogach podest.
Odpowiedz: Tak zamawiający dopuszcza podesty sceniczne wykonane z profilu
aluminiowego zakres regulacji 0.9 – 1,3 m

7. Pozycja 232. Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą ilość kuchenek
indukcyjnych wolnostojących?
Wymagana ilość kuchenek indukcyjnych wolnostojących to jedna sztuka.

Wójt Gminy Braniewo
Tomasz Sielicki

