
Gmina Mińsk Mazowiecki                                                                          Mińsk Mazowiecki; 11.01.2022 r. 

ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

RI.271.1.15.2021                                                                                           

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Dostawę trzech kontenerów socjalnych  

w podziale na części: 

A – dostawa dwóch kontenerów po 15 m2 

B – dostawa jednego kontenera 30 m2 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia:  

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budynków z  kontenerów o  wym. 2,44 x 6,02 m ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów budynków z kontenerów o wym. 2,44 x 
6,02 m 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów wg rozwiązań konstrukcyjnych producenta?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów wg rozwiązań konstrukcyjnych 
producenta.  

Pytania 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki 
PIR gr. 100 mm (EI30, U = 0,23 W/m2K), okładziny zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy 
ocynkowanej i lakierowanej, kolorystyka – od strony zewnętrznej kolor szary, od strony 
pomieszczenia – biały RAL9010? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy wymaganiach opisanych w załączonej do dokumentacji 
przetargowej Dokumentacji technicznej, jednocześnie dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z 
płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR grubości 120 mm.  

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR gr. 100 mm 
(EI30, U = 0,22 W/m2K), okładziny zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej i 
lakierowanej, kolorystyka od strony zewnętrznej kolor szary, od strony pomieszczenia – biały 
RAL9010?  

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy wymaganiach opisanych w załączonej do dokumentacji 
przetargowej Dokumentacji technicznej, jednocześnie dopuszcza wykonanie dachu z płyt 
warstwowych z rdzeniem z pianki PIR grubości 140 mm spełniającej obecne normy. 

 



Pytanie 5  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian wewnętrznych z płyty warstwowej z rdzeniem ze 
styropianu gr. 75 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścian wewnętrznych z płyt warstwowych z 
rdzeniem ze styropianu.  

Pytanie 6  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi z wełny mineralnej gr. 120 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji podłogi przy zastosowaniu wełny mineralnej 
pod warunkiem nie pogorszenia wymagań izolacyjności przegrody. 

Pytanie 7  

Po czyjej stronie jest wykonanie fundamentów pod kontenery? 

Odpowiedź: Fundamenty zostały wykonane przez Zamawiającego w postaci płyty fundamentowej.  

Pytanie 8  

Czy postępowaniem objęte jest wyposażenie kontenerów w szafki kuchenne i kuchenkę elektryczną 
zgodnie z OPZ? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z treścią pkt. 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 
każdy z kontenerów wyposażony był m.in. w komplet 5 szafek kuchennych ze zlewozmywakiem i 
baterią oraz kuchenkę elektryczna dwupalnikową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Małgorzata Kuczewska 
referent ds. zamówień publicznych  

oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy 

tel.: 25 – 75 62 508 
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