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                                                                           Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                                                     Holding spółka komandytowo-akcyjna 

                                                                                                                                             ul. Opolska 22 
 
                                                                                                                                          40-084 Katowice                                                                                                                                                                                                                                        

 

W związku z otrzymaniem w dniu 07.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela 

poniższych odpowiedzi:  

 

 

Pytanie 1. (07.02.2019) 

Proszę o udostępnienie przedmiaru na instalacje elektryczne. Załączony przez Państwa dokument  nie 

zawiera przedmiaru. 

 

Odpowiedź 1. (12.02.2019) 

W odpowiedzi na zapytanie dot. udostępnienia przedmiaru na instalacje elektryczne, w załączeniu 

przedkładamy przedmiar instalacji elektrycznych. 

 

 

Pytanie 2.  (07.02.2019) 

Proszę o udostępnienie przedmiaru na instalacje słaboprądowe. 

 

Odpowiedź 2. (12.02.2019) 

W odpowiedzi na zapytanie dot. udostępnienia przedmiaru na instalacje słaboprądowe, w załączeniu 

przedkładamy przedmiar instalacji elektrycznych, zawierający ww. instalacje. 

 

 

 

Pytanie 3. (07.02.2019) 

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji.  

Odpowiedź 3. (07.02.2019) 

W odpowiedzi na zapytanie, czy wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji; 
potwierdzamy, że wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji.  
 

 

Pytanie 4. (07.02.2019) 

Czy w zakres oferty wchodzi zakup i montaż schodołazu? 

Odpowiedź 4. (12.02.2019) 

Tak, zakup i montaż schodołazu wchodzi w zakres oferty.  
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Pytanie 5. (07.02.2019)  

Proszę o potwierdzenie, że technologia kuchni (kuchnie 4 płytowe, frytownice,  okap, stoły robocze, szafy 

przelotowe, lodówki itp.) nie wchodzi w zakres przygotowania oferty. 

Odpowiedź 5. (12.02.2019) 

Za wyjątkiem okapów stanowiących integralny element instalacji wentylacyjnej (wskazanych w STWiOR),  
technologia kuchni nie wchodzi w zakres przygotowania oferty. W zakres przygotowania oferty wchodzą 
okapy.  
 

 

Pytanie 6. (07.02.2019) 

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe (stoły, krzesła, szafy, lada w recepcji itp. ) nie  wchodzi 

w zakres przygotowania oferty. 

Odpowiedź 6. (12.02.2019) 

W zakres przygotowania oferty wchodzi lada w recepcji, blaty pod-umywalkowe w sanitariatach oraz 
kabiny sanitarne.  
Kabiny sanitarne w zabudowie z płyt HPL - płyt kompaktowych wykonanych z laminatów 
wysokociśnieniowych HPL. Należy stosować płyty o grubości 13 mm. Płyty powinny cechować się 
zwiększoną odpornością na uszkodzenia oraz działanie odczynników chemicznych. Zastosowana płyta o 
gr. 13 mm powinna posiadać klasę palności B1 (s1, d0) - trudnopalna.  
Kabiny powinny zostać pokryte powłoką antybakteryjną. Wszelkie widoczne elementy montażowe, okucia, 
łączniki, zawiasy jak i uchwyty powinny zostać posiadać wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Skrzydło drzwi powinno zostać wyposażone obustronnie w uchwyt w postaci gałki. Od strony wewnętrznej 
należy umieścić rygiel z rozetą (od zewnątrz oznaczenie zajętości).  
Płyty kabiny w kolorze grafitowym lub antracytowym (odcień do ustalenia z Zamawiającym).  
Wymiary zgodnie z projektem architektonicznym. 

 
Pytanie 7. (07.02.2019) 

Proszę o podanie parametrów wind towarowych. 

 

Odpowiedź 7. (12.02.2019) 

Windy towarowe w kuchni dostosowane do zaplecza kuchennego. Wykonane ze stali nierdzewnej, na 
konstrukcji samonośnej ze stali ocynkowanej.  Udźwig windy: 300 kg. Windy wyposażone w tzw. drzwi 
gilotynowe, oświetlenie kabiny.  Napęd elektryczny. Jednostka napędowa dźwigu wyposażona  w 
przeciwwagę. Winda wyposażona w kasety wezwań na każdym piętrze, akustyczny sygnał przyjazdu na 
przystanek oraz piętrowskazywacz.  
 
 
 
Pytanie 8. (07.02.2019) 

Proszę o informację jaką windę osobową należy policzyć w pozycji 12.3 przedmiaru. 

Odpowiedź 8. (12.02.2019) 

W pozycji 12.3. Przedmiaru uwzględniono podnośnik dla osób niepełnosprawnych.  
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Pytanie 9. (07.02.2019) 

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.  

Odpowiedź 9. (12.02.2019) 

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej przedkładamy w załączeniu.  
 

 

 

 

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna 

Katowice, 12.02.2019 

 

 

     


