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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA oF'ERTowEGo
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
,rDostawa wyposażenie pracowni chemicznych

-

dygestorian

w ramach realizacji zadania Kreatywna szkola w Gminie Mińsk Mazowiecki''

Zamawtający Gmina
wyjaśnieniami:

1.

Mińsk Mazowiecki poniżej przedstawia treśó zapytai wraz z

Pierwsze pytanie, które późniĄbędziemoŻnadoprecyzowaó,

po Państwa odpowiedzi. Z opisu

wynikajakby dygestoriamiały byÓ niepodłączone do wody z instalacji orazkana|izacji.
odp. Zgodrie z rozdziałem 2 Ząytania ofertowego ust. 2 pkł. 3) ,,Zanalitający informuje,
że Wykonavłca będzie podłączałdygestoria do istniejącej instalacji wody i kanalizacji w
następujących placówkach: SP Marianka' SP Zamienie, SP Stara Niedziałka, SP Stojadła.
Natomiast w SP Janów i SP Brzóze dygestorianależy podłączyć do dwóch zbiorników: na
wodę czystą i ściekiwrazzpompą wodną''

2.

Przy takim rozvłiązantu konieczne byłoby doprowadzenie wody do zbiornika (pytanie czy
rycznie cZł w inny sposób) oruzpóżniejsze opróżnianie zbiomika na ''ścieki''. o ilę zbiornik
na ściekiczasarri się w rcalizacjach ttafta, ponieważ używając szkodliwych substancji
faktycznie dobrze jest je utylizowaó z zamkrriętego obiegu. Pytarn ponieważ rczwiązanie z
PomP4, a nie zwykłym podłączeniem do instalacji zimnej wody mocno przedroŻy wycenę'
dodając PomPę, która co jakiśczas teŻ będzie wymagaó wkładu finansowego. Dodatkowo
występuje teŻ vltedy zbiornik na wodę, którą póżniej pompa będzie pompować do kranu
dygestorium.

odp' Zanawiający informuje, iz zgodrue zrozdziałem2 Zapfiania ofertowego ust. 2 pkt. 3)
,,w SP Janów i SP Brzóze dygestorianaleŻy podłączyó do dwóch zbiorników: na wodę czystą
i ściekiwraz z.pompą wodną''. ZamawiĄący dopuszczaręczny sposób doprowadzenia wody
do zbiomików oraz ich opróżniania. W pozostaĘch szkołach tj. SP Marianką SP Zamienie,
SP Stara Niedziałką SP Stojadła Zanawiający rezygnuje z pompy wodnej oraz zbiomików
na czystą wodę i ścieki,zmieniĄąc zapisy w Załączniku nr 1 - Lista zakupów chemia _
dygestoria.
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3.

Lokalizacja dygestorium względem klasy, przy opcji z przeszkloną wyłącznie szybą z
przeciwwaE4, dauczniom widok na doświadczeniajedynie gdy staną zanavczycielem. od
lokalizacji zaleŻy również konstrukcja wyciągu i jego wycena. odległośćdo kratek
wentylacyjnych lub innego rozwązanta. Na podłączenie do kratek dobrze było by mieó opinie
kominiarską poniewaz nie wszędzie moŻna się wpiąć.
odp. Załnawiający informuje, iż dygestoria będą ustawione pod Ścianą . Zgodne zrozdziałem
2Zapytanaofertowego ust. 2 pkt 4) ,,W celu ustalenia zakresu practowarzyszących dostawie
oruz podłączeniu dygestorium na|ezy dokonać wizji lokalnej w poszczególnych szkołach
umawiając się uprzednio z dyrektorami'o

