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Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 
ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice 
 
 

 
Gliwice, 19-12-2014 r. 

Oznaczenie sprawy: 2/2014 
 
 
 
Dotyczy: Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej  
 
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
  
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: 
 
 
Pakiet pytań - Zapytanie 1 
 
1. Proszę o sprawdzenie i poprawienie przedmiaru w poz. 75 do 79 jest 218,066m2 wg. moich obliczeń 
jest 275m2 również proszę sprawdzić poz 74 krokwie jest za mało. 
 
Odpowiedź:  
 
Biuro projektowe oświadczyło w odpowiedzi na to pytanie że ilości są prawidłowo wyliczone 
 
2. Proszę o sprawdzenie i potwierdzenie ilości w przedmiarze wykopów odwozu i podsypki piaskowej 
wg moich wstępnych obliczeń to koszt ok 100 000zł 
 
Odpowiedź:  
 
Biuro projektowe oświadczyło w odpowiedzi na to pytanie że ilości są prawidłowo wyliczone 
 
 
Pakiet pytań - Zapytanie 2 
 

1. Zgodnie z zapisem pkt. 16 SIWZ cena oferty będzie ceną ryczałtową opracowaną w oparciu 
o własną kalkulację Wykonawcy, natomiast zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7) paragraf 5 
ust. 1 wynagrodzenie będzie kosztorysowe. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne 
sprecyzowanie jakie rozliczenie przewiduje Zamawiający? 

 
Odpowiedź:  
Paragraf 5 ust. 1 umowy (wzór stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu 

umowy wynosi :  
netto: .......................złotych (słownie złotych : ....................................................................................................) 
podatek VAT:  .......................złotych (słownie złotych : 

....................................................................................................) 
brutto: .......................złotych (słownie złotych : 

....................................................................................................) 
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2. Zgodnie z zapisem pkt. 3 SIWZ cyt.:" Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji 
na okres 3 lat /.../ z tym że na dach i pokrycie wraz z systemem odwodnienia 10 lat gwarancji" 
natomiast na wzorze warunków gwarancji (załącznik nr 4 do umowy) wpisano w pkt. 1, iż okres 
gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne 
doprecyzowanie długości wymaganej gwarancji. 

 
Odpowiedź:  
Preambuła wzoru gwarancji jakości (załącznik nr 4 do wzoru umowy  stanowiący załącznik nr 7 do 
SIWZ) otrzymuje brzmienie 

 
Wzór 

Załącznik nr 4 do umowy …………… 
 

Warunki Gwarancji 
 

Wykonawca:   

Firma…………………………………………………………………………………………….  

ADRES ........................................................................................................................................,  

Telefon....................................., mail ..................FAX………………………………………….  

udziela gwarancji na okres  3 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, tj. ................................ ,  

z tym, że na dach i pokrycie wraz z systemem odwodnienia 10 lat gwarancji *) 

*) Ustalony na 10 lat okres gwarancji dotyczy dachu  i pokrycia wraz z systemem odwodnienia. Przez ten 

zapis należy rozumieć wszystkie roboty i materiały zabudowane powyżej stropu ostatniej kondygnacji, 

np.: kompletne ściany attyki, konstrukcja dachu, w tym więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki 

blacharskie, system odwodnienia dachu, przejścia wszelkich instalacji przez połać dachową, rury 

spustowe aż do włączenia do sieci kanalizacyjnej i inne nie wymienione elementy i materiały a 

zabudowane powyżej stropu ostatniej kondygnacji. 

 na wykonane roboty budowlane pn.  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – 

................................................................................................................................................... 

nr ……………............................, z dnia …………………………., 

zwana dalej Umową.   
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3. Czy w związku z pkt. 4 ust. 2 decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę nr 1112/2014 został 
uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach zakres oraz sposób nadzoru 
archeologicznego? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentu z uzgodnieniami, a jeśli nie, to 
prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe uzgodnienia należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy. 

Odpowiedź:  
 
Zakres oraz sposób nadzoru archeologicznego - nadzór na etapie budowy po stronie Wykonawcy -
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, między innymi, ten koszt ten winien 
ująć Wykonawca w swojej ofercie 

4. Prosimy o udostępnienie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gliwicach w sprawie 
projektu budowlanego przywołanej w decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę nr 1112/2014 (str. 
6). 

Odpowiedź:  
Projekt budowlany został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gliwicach i wnioski z 
tego uzgodnienia znajdują się w Pozwoleniu na Budowę. 
 

BRANŻA BUDOWLANA: 

5. Poz. 82 przedmiaru – rury spustowe z PCW o śr. 100 mm, natomiast wg projektów: 
wykonawczego i budowlanego (opis pkt. 3.3.11) rury spustowe i kosze mają być wykonane 
z blachy powlekanej poliestrem. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, 
z którego mają być wykonane te rury. 

Odpowiedź:  
Rury i kosze mają być wykonane z blachy powlekanej poliestrem. 

 

6. Poz. 91 przedmiaru – wpisano komin izolowany Rondo Plus fi 18 cm, 36*36 cm f. Schiedel – 
w projektach brak jakiejkolwiek informacji na jego temat. Prosimy o informację czy należy 
wyceniać tą pozycję, a jeśli tak to prosimy podać, gdzie ma być zamontowany ten komin. 

Odpowiedź:  
Nastąpiła pomyłka - komin izolowany Rondo Plus nie był projektowany w obiekcie i nie powinien 
pojawić się w przedmiarze. 

 

7. Poz. 100 przedmiaru – posadzki płytkowe  z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm – zgodnie 
z projektem wykonawczym na posadzkach należy zastosować płytki o wymiarze 60x60 cm. 
Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów płytek, gdyż ma to duży wpływ na cenę. 

Odpowiedź:  
Należy przyjąć ułożenie płytek o rozmiarze 60x60cm. 
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8. Poz. 114 oraz 115 przedmiaru - drzwi zostały narysowane jako dwuskrzydłowe z dwoma 
klamkami. Otrzymaliśmy informację od producentów stolarki aluminiowej, iż można je 
wykonać albo jako dwuskrzydłowe gdzie  będzie jedna klamka tylko w skrzydle funkcyjnym. 
Albo można je wykonać jako whadłowe, jest to jednak rozwiązanie zimne- nie posiada  
szczelności. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne sprecyzowanie jakie drzwi mają być 
zabudowane. 

Odpowiedź:  
Drzwi należy wykonać jako szczelne, z klamką w skrzydle funkcyjnym. Skrzydło główne o szer. 
przejścia minimum 90cm,  

 

9. Poz. od 114 do 118 – prosimy Zamawiającego o informację czy drzwi należy wyposażyć 
samozamykacze, jeśli tak to które i w jaką ilość. 

Odpowiedź:  
Drzwi główne wejściowe do budynku (DZ) i drzwi w wiatrołapie (D1) należy wyposażyć w 
samozamykacze w skrzydle funkcyjnym. 

 

10. Poz. 153 przedmiaru - Sztanctygiel ML-1100 – producent zastrzega –  warunkiem niezbędnym 
do udzielenia gwarancji jest, aby czas pracy urządzenia nie przekraczał 8 godzin dziennie. 
Powołując się na punkt 3.9.2 opisu technicznego do projektu wykonawczego, praca będzie 
odbywać się na dwie zmiany. Prosimy o informację czy urządzenie będzie pracować dłużej niż 8 
godzin dziennie? 

Odpowiedź:  
Przewiduje się czas pracy urządzenia powyżej 8 godzin dziennie. 

11. Poz. 155 przedmiaru – maszyna drukująca – w opisie projektu budowlanego (pkt. 3.8.4) 
i projektu wykonawczego (pkt. 3.9.4) wykazano maszynę drukarską jednokolorową, natomiast 
zgodnie z rys. nr A07 projektu wykonawczego oraz zestawieniem wyposażenia budynku (pkt. 7) 
należy wycenić urządzenie do druku kolorowego. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie 
urządzenie mamy wycenić. 

Odpowiedź:  
Należy uwzględnić w wycenie urządzenie do druku kolorowego 

12. Poz. 141 i 144 – elewacja z płyt wielkoformatowych ze spieków ceramicznych np. laminam 
w kolorze białym połysk gr. 3 mm – zgodnie z projektem budowlanym (rys. nr A11, A12) 
należy zastosować rodzaj płyt zgodny z przedmiarem, natomiast wg projektu wykonawczego 
(rys. nr A11, A12)  należy wykorzystać płyty np. przycinane Laminam 3+ 3000x1000x3 mm 
blend/avorio (kość słoniowa). Ponadto na rysunkach elewacji z projektu budowlanego 
narysowano płyty o innych wymiarach niż na rysunkach elewacji projektu wykonawczego. 
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i wymiarów (szer./dł./gr.) płyt elewacyjnych. 

 
 
Odpowiedź:  

Należy kierować się założeniami projektu wykonawczego. W przypadku wymiarów proszę się 
kierować wymiarami otworów drzwiowych i okiennych, bo to determinuje układ kompozycyjny 
płyt na elewacjach. 
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13. Poz. 143 i 145 – elewacja z płyt wielkoformatowych ze spieków ceramicznych np. laminam 
w kolorze grafit gr. 3 mm – zgodnie z projektem budowlanym (rys. nr A11, A12) należy 
zastosować rodzaj płyt zgodny z przedmiarem, natomiast wg projektu wykonawczego 
(rys. nr A11, A12)  należy wykorzystać płyty np. przycinane Laminam 3+ 3000x1000x3 mm 
oxide/moro mat (corten). Ponadto na rysunkach elewacji z projektu budowlanego narysowano 
płyty o innych wymiarach niż na rysunkach elewacji projektu wykonawczego. Prosimy 
o jednoznaczne określenie rodzaju i wymiarów (szer./dł./gr.) płyt elewacyjnych. 

Odpowiedź:  
Należy kierować się założeniami projektu wykonawczego. W przypadku wymiarów proszę się 
kierować wymiarami otworów drzwiowych i okiennych, bo to determinuje układ kompozycyjny 
płyt na elewacjach. 

14. Poz. 160 przedmiaru – nożyce introligatorskie ręczne – jakiego rodzaju mają być te nożyce? 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów pozwalających wycenić w/w element. 

Odpowiedź:  
Parametry nożyc introligatorskich ręcznych – przystosowanie do krojenia formatu A1 

15. Poz. 161 przedmiaru – zszywarka drutem Introma Łódź ZD-2 SR – prosimy o doprecyzowanie 
wymaganych parametrów pozwalających wycenić w/w element. 

Odpowiedź:  
Parametry zszywarki drutem – rodzaj klamry oczkowa lub standardowa, wydajność 180 klarm / minutę , 
średnica drutu od 0,5 mm do 1 mm, wysokość stołu roboczego 820 mm. 

16. Poz. 162 przedmiaru – druciarko-bindownica – występuje jedynie w przedmiarze, natomiast 
w projektach brak jakichkolwiek informacji. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych 
parametrów umożliwiających prawidłową wycenę. 

Odpowiedź:  
Parametry druciarko-bindownicy – oprawa drutowa w systemie 3:1 i 2:1, regulator szerokości 
dziurkowania od 2mm do 6mm, ruchome noże. 

17. Poz. 163 przedmiaru – wózek do przewożenia palet krótki – występuje jedynie w przedmiarze, 
natomiast w projektach brak jakichkolwiek informacji. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych 
parametrów (tj. udźwig, długość wideł, rozstaw wideł, grubość wideł) pozwalających 
prawidłowo wycenić w/w element. 

Odpowiedź:  
Należy uwzględnić wózek transportowy składany o udźwigu do 300 kg oraz wymiarach : 
szerokość 60 cm, długość 90 cm, wysokość przy złożeniu – 30-35 cm natomiast  wysokość przy 
rozłożeniu od 85-90 cm 

 

18. Poz. 164 przedmiaru – wózek do podnoszenia palet ręczny – występuje jedynie w przedmiarze, 
natomiast w projektach brak jakichkolwiek informacji. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych 
parametrów (tj. udźwig, długość wideł, wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość wózka w 
stanie złożonym) pozwalających prawidłowo wycenić w/w element. 
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Odpowiedź:  
Parametry do wózka do podnoszenia palet – udźwig do 2500 kg, wysokość podnoszenia do 800 mm, 
długość wideł 1150 mm, szerokość wideł 520 mm. 

19. Poz. 165 przedmiaru – pojemniki na ścinki oraz odpady (stojaki na worki na śmieci) 4 szt. – 
w opisie projektu budowlanego jest mowa o pojemnikach na zużyte ręczniki papierowe w ilości 
3 szt., a w opisie projektu wykonawczego (pkt. 3.11.1) wykazano kosze na ręczniki w ilości 5 
szt. W celu właściwej wyceny prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający życzy sobie 
pojemniki czy stojaki na worki na śmieci oraz określenie ich ilości i wymaganych parametrów 
takich jak: wielkość, rodzaj materiału. 

Odpowiedź:  
Pojemniki na zużyte ręczniki - 3szt. (łazienki i pom. gosp.). 
- rodzaj: wolnostojący, 
- kolor obudowy: biały, 
- materiał obudowy: tworzywo ABS (polipropylen), 
- wewnętrzny pojemnik: Nie (na worki plastikowe), 
- pojemność pojemnika: 15 litrów, 
- pokrywa kosza: tak, 
- sposób otwierania: wahadłowy. 
 

20. Poz. 166 przedmiaru – kosz na śmieci – występuje jedynie w przedmiarze, natomiast 
w projektach brak jakichkolwiek informacji. W celu właściwej wyceny prosimy 
o sprecyzowanie wymaganych parametrów takich jak: wielkość, rodzaj materiału. 

Odpowiedź:  
 
Kosz na śmieci - w pomieszczeniach biurowych 3. szt. 
- rodzaj: wolnostojący, 
- kolor obudowy: srebrny (połysk), 
- materiał obudowy: polerowana stal nierdzewna, 
- wykończenie obudowy: chrom, 
- wewnętrzny pojemnik: Tak (z rączką), 
- pojemność pojemnika: 7 litrów, 
- pokrywa kosza: Tak, 
- sposób otwierania: nożny (pedał). 

 

21. Poz. 170 przedmiaru – komputer klasy PC – projekt mówi o komputerze klasy PC lub MAC. 
Prosimy o jednoznaczne określenie jaki komputer należy wycenić. W przypadku gdyby miał to 
być komputer klasy PC, wówczas prosimy o wyjaśnienie czy należy wyceniać pamięć min. 2GB 
GDDR5 z szyną pamięci min. 192bit zgodnie z przedmiarem gdyż w projektach nie podano 
takich informacji. 

 
Odpowiedź:  
„Pamięć 2GB GDDR5 z szyną pamięci min. 192bit” - to pojęcie tyczy się pamięci karty graficznej 
montowanej do komputera klasy PC, a nie pamięci RAM mocowanej na płycie głównej. 

 

22. Poz. od 172 do 176 przedmiaru – oprogramowanie, dysk zewnętrzny, listwa zasilająca – 
występują jedynie w przedmiarze, natomiast w projektach brak jakichkolwiek informacji. 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów pozwalających wycenić w/w elementy. 
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Odpowiedź:  
Jeżeli chodzi o oprogramowanie w postaci programów graficznych proponujemy Zamawiającemu wybrać 
programy z pakietów CorelDraw lub Adobe CC. W przypadku Pakietu CorelDraw X7  w wersji box - 
najtańsza znaleziona oferta brutto 1768.00zł, netto 1437.40zł (http://www.ceneo.pl/30687856). Jeżeli 
chodzi o Adobe CC - pełny pakiet, abonament na min. 1 rok, ok. 299,88 euro/rok (bez VAT; 
https://creative.adobe.com/pl/plans pakiet dla szkół i uczelni). 
Dysk zewnętrzny - 3,5”, w kieszeni USB min. 2.0, pojemność 1TB, prędkość min. 7200rpm. 
Listwa zasilająca - antyprzepięciowa, np. ACAR F5 F , 5 gniazd, dł. kabla 3m lub równoważne. 

23. Poz. 193 przedmiaru – szafka na środki czystości – w celu właściwej wyceny prosimy 
o określenie wymaganych parametrów np. wielkość, rodzaj materiału. 

Odpowiedź:  
Szafy na środki czystości, np. 950x400x1950mm, ok. 1600zł z VAT: 
- szafa z blachy stalowej, malowana wypalanym lakierem proszkowym wysokiej jakości, 
- zamykana szafa z mocnymi półkami, ścianką poprzeczną i drążkiem na wieszaki, 
- zapewnienie dostatecznej ilość miejsca na składowanie narzędzi do sprzątania, środków 
czystości i odzieży roboczej, 
- wzmocnione skrzydła drzwi na zawiasach wewnętrznych, 
- nośność górnej półki (pełnej szerokości szafy) - 40 kg, nośność pozostałych półek (2-3 półki, 
połowa szerokości szafy) - 20 kg, 
- zamek cylindryczny z 2 kluczami. 
 
 

24. Poz. 194 przedmiaru – szafki metalowe na odzież – zgodnie z projektem budowlanym takich 
szafek powinno być w sumie 16 szt., natomiast zgodnie z projektem wykonawczym 
i przedmiarem powinno być ich 8 szt. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości szafek. 

Odpowiedź:  
Przyjęto dwudzielne szafki na odzież więc nastąpiła ich redukcja z 16- na 8 szt. 
 

25. Poz. 195 przedmiaru – dozownik na mydło – prosimy o podanie rodzaju materiału, z którego 
mają być wykonane dozowniki. 

Odpowiedź:  
 
Dozownik na mydło w płynie: 
- materiał obudowy: tworzywo ABS, 
- kolor: biały, 
- sposób uruchamiania: przycisk, 
- wizjer do kontroli poziomu mydła, 
- przeznaczenie: mydło w pianie, 
- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, 
- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami, 
- zawór niekapek, 
- zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra, 
- sprężyna: stal hartowana, 
- zamek i klucz: plastik. 

 

 

 

http://www.ceneo.pl/30687856
https://creative.adobe.com/pl/plans


 8

26. Poz. 196 przedmiaru – podajnik na ręczniki  – występują następujące rozbieżności: 
− wg przedmiaru: podajnik na ręczniki 2 szt.; 
− wg opisu projektu budowlanego: pojemnik na ręczniki 3 szt.; 
− wg opisu projektu wykonawczego: pojemnik na ręczniki lub suszarka do rąk 3 szt.; 
− wg opisu na rysunku nr A07 oraz rysunkami nr A07b i A07c projektu wykonawczego: 

pojemnik na ręczniki lub suszarka do rąk 3 szt. 
Prosimy o sprecyzowanie czy należy wycenić pojemniki na ręczniki, czy może suszarki do rąk, oraz 
podanie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane. 

 
Odpowiedź:  
 
Należy przyjąć do kalkulacji podajnik na ręczniki. 
Podajniki na ręczniki papierowe ZZ: 
-   materiał obudowy: tworzywo ABS, 
- Kolor obudowy: jasny szary, 
- wykończenie powierzchni: mat, 
- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, 
- zamek i klucz: plastik, 
- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, 
- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. 

 

27. Poz. 197 przedmiaru – lustro ścienne – na rysunku nr A07c (ściana A) projektu wykonawczego 
narysowano prostokąt o szer. 180 cm, który wygląda jak lustro. Prosimy o potwierdzenie, iż ten 
element to lustro, a jeśli tak, to prosimy o podanie jego wysokości w celu właściwej wyceny. 

Odpowiedź:  
Tak, jest to lustro o wym. 180x75cm. 

 

28. Poz. 201 przedmiaru – wieszak zasłony prysznicowej – zgodnie z projektem budowlanym 
(pkt. 3.11 opisu) należy wycenić kabinę prysznicową, natomiast zgodnie z projektem 
wykonawczym (pkt. 3.11.2 opisu) należy wycenić wieszak zasłony prysznicowej i samą 
zasłonę. Prosimy o jednoznaczne określenie co należy wycenić. 

Odpowiedź:  
Proszę kierować się założeniami projektu wykonawczego. 

 

29. Poz. 206 przedmiaru – krzesło z tworzywa na metalowym stelażu – zgodnie z opisem projektu 
wykonawczego (pkt. 3.10) należy wycenić 6 szt. krzeseł konferencyjnych z podłokietnikami, 
siedziska tapicerowane, nogi chromowane. Zgodnie z zestawieniem wyposażenia budynku, 
jak również przedmiarem należy wycenić krzesła z tworzywa na metalowym stelażu w ilości 
3 szt. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzaju krzeseł. 

Odpowiedź:  
Krzesło do pomieszczenia socjalnego, z tworzywa, na metalowym stelażu  - 3szt 
Krzesło dla interesanta (w pomieszczeniach biurowych) z wymienną tapicerką na siedzisku, oparciem z 
perforowanego tworzywa, podstawą z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo - 3szt. 
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30. Zgodnie z opisem projektu budowlanego (pkt. 3.10, 3.11, 3.12) należy ułożyć płytki ceramiczne 
na ścianach na wys. 205 cm, natomiast w opisie projektu wykonawczego podano inne 
wysokości tj. 150 cm (pkt. 3.10), 210 cm (pkt. 3.11) oraz 120 cm (pkt. 3.12). Prosimy 
o jednoznaczne określenie na jaką wysokość należy ułożyć okładziny z płytek 
w poszczególnych pomieszczeniach. 

Odpowiedź:  
Należy kierować się założeniami projektu wykonawczego. 

31. W opisie projektu wykonawczego pkt 3.8. (w projekcie budowlanym pkt. 3.7.12) są informacje, 
iż budynek należy wyposażyć w gaśnice i oznakować stosownymi piktogramami. Prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, iż w/w wchodzi w zakres przetargu i należy go wycenić. 
Prosimy również o doprecyzowanie ilości w/w elementów. 

Odpowiedź:  
 
Lokalizacja gaśnic oraz piktogramów na drogach ewakuacyjnych zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, 
która będzie sporządzona dla budynku. Koszt tego wyposażenia oraz koszt opracowania instrukcji 
przeciwpożarowej Wykonawca ma ująć w cenie oferty 

BRANŻA SANITARNA: 

32. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, którym projektem należy się kierować przy 
sporządzania wyceny: projekt wykonawczy (zal-9-2-3-PW-2p-instal_sanit-[05122014_074635]) 
czy projekt budowlany (zal-9-1-PB-2p-[05122014_074632]) ponieważ występują liczne 
rozbieżności, np. sposób dostarczenia wody ciepłej, ilość grzejników itp. 

Odpowiedź:  
Należy kierować się założeniami projektu wykonawczego. 

WENTYLACJA: 

33. Zgodnie z dokumentacją projektową (rysunek nr sw1) przewidziano do zamontowania 6 sztuk 
klap zwrotnych, natomiast w przedmiarze jest 5 sztuk. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości 
klap do zamontowania w ramach przetargu. 

Odpowiedź:  
Należy brać pod uwagę 6 szt. klap zwrotnych. 

 
34. Zgodnie z dokumentacją projektową (rysunek nr sw1) przewidziano do  zamontowania 6 sztuk 

kratek wyciągowych, natomiast w przedmiarze jest 5  sztuk. Prosimy o jednoznaczne określenie 
ilości kratek do zamontowania w  ramach przetargu. 

Odpowiedź:  
Należy brać pod uwagę 6 szt. kratek wyciągowych. 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA: 

35. Prosimy o wskazanie, która dokumentacja branży elektrycznej jest prawidłowa i na której 
opierać wycenę. Przykładowo rys. PW-E 01 projektu wykonawczego, na którym znajdują się 
oprawy Fagerhult, czy rys. PB-E 01 projektu budowlnego, na którym widnieją oprawy 
Candelux. 
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Odpowiedź:  
Należy kierować się założeniami projektu wykonawczego. 

36. Poz. 1.30 przedmiaru – montaż opraw oświetleniowych (bez rozbicia na rodzaj opraw) - ilość 58 
szt., natomiast wg dokumentacji projektowej (zgodnie z zestawieniem materiałów) powinno być 
98 szt. opraw. Która ilość opraw jest prawidłowa? Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne 
sprecyzowanie ilości opraw do zamontowania. 

Odpowiedź:  
Należy przyjąć montaż 58 szt. opraw. 

 

37. Projekt branży elektrycznej obejmuje m. in. dostawę i montaż taśmy led ip67. Brak tego 
elementu w przedmiarze robót. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie czy w/w 
wchodzi w zakres przetargu. 

Odpowiedź:  
Taśma LED nie wchodzi w zakres projektu. 

38. Wg projektu budowlanego branży budowlanej – pkt. 3.7.10 (brak projektu branżowego) 
budynek należy wyposażyć w instalację odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Brak tych elementów w przedmiarze robót, jak również brak projektów branżowych 
zawierających te elementy. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie czy w/w 
wchodzi w zakres projektu. 

Odpowiedź:  
 
Budynek docelowo nie będzie posiadał instalacji odgromowej. 
 
 
 
Pakiet pytań - Zapytanie 3  
 

1. Zestawienie opraw oświetleniowych wykazanych na rysunku PW-E 01wraz z ich 
rozmieszczeniem po podsumowaniu daje 58 szt łącznie, natomiast zestawienie 
materiałów z części opisowej projektu – str.10 do 11 (poz. 2.1 do 2.9) – suma opraw 
wynosi 82 szt., a ponadto wskazuje zupełnie innego producenta. Które ilości oraz 
producenta należy uwzględnić w kalkulacji. Prosimy o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź:  
Należy przyjąć ilość opraw zgodnie z rysunkiem PW-E 01 i przedmiarem robót. 

 
 
 
2. W treści SIWZ znajduje się zapis: „Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na 

przedmiot zamówienia gwarancji na okres 3 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, 
z tym, ze na dach i pokrycie wraz z systemem odwodnienia 10 lat gwarancji.” Prosimy o 
sprecyzowanie co ma być przedmiotem tak długiego okresu: więźba dachowa z 
deskowaniem, pokryciem i odwodnieniem jako komplet, czy też materiały użyte do 
pokrycia połaci dachowych oraz wykonania odwodnienia na które gwarancje daje 
producent. Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź:  
Warunki gwarancji i zakres gwarancji podano w załączniku nr 4 do umowy. 
Ustalony na 10 lat okres gwarancji dotyczy dachu  i pokrycia wraz z systemem odwodnienia. Przez ten 
zapis należy rozumieć wszystkie roboty i materiały zabudowane powyżej stropu ostatniej kondygnacji, 
np.: kompletne ściany attyki, konstrukcja dachu, w tym więźba dachowa, pokrycie dachu, obróbki 
blacharskie, system odwodnienia dachu, przejścia wszelkich instalacji przez połać dachową, rury 
spustowe aż do włączenia do sieci kanalizacyjnej i inne nie wymienione elementy i materiały a 
zabudowane powyżej stropu ostatniej kondygnacji. 
 
 

3. W pomieszczeniu Hala 0.12 w rys. S07 projektu instalacji C.O. widnieją grzejniki 
600x1000 – 5 szt, oraz 600x600 – 1 szt, który nie został ujęty w przedmiarach. Czy należy 
go pominąć w ofercie? Jednocześnie nie przewidziano montażu zaworów odcinających 
na zasilaniu i powrocie w/w grzejników. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  
 

Należy uwzględnić wszystkie grzejniki w ofercie. 
 
4. P.W. dla instalacji C.O. przewiduje ułożenie rurociągów zasilających pod posadzką. 

Prosimy o uszczegółowienie sposobu podejścia pod grzejniki: bezpośrednio z posadzki 
lub ze ściany. 

Odpowiedź:  
Podejścia pod grzejniki można wykonać zarówno bezpośrednio z podłogi jak i z ściany do uzgodnienia z 
Inspektorem Nadzoru oraz z Architektem. 
 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce projektowanych rur PERT z kształtkami 
zaprasowywanymi dla istalacji C.O., zastosowanie zamiennie rur polipropylenowych 
typu Stabi względnie Stabiglass, oraz dla instalacji zimnej wody rury polipropylenowe 
PN 20 w miejsce rur projektowanych PERT i polipropylenowych Stabiglass dla wody 
ciepłej. 

Odpowiedź:  
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych po przedstawieniu odpowiednich aprobat i 
certyfikatów do stosowania danego materiału (rury) na danym medium tj. np. do CO oraz CWU czy 
zimnej wody -  zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały 
z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, 
producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je 
zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych, 
certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne 
uzgodnienia. 
  
 
Pakiet pytań - Zapytanie 4  
 
1) Wg zapisu SIWZ przewidziano rozliczenie ryczałtowe z Wykonawcą. Czy w przypadku wystąpienie robót 

dodatkowych, które nie zostały ujęte w przedmiarze, będzie możliwość rozliczenia tych robót na podstawie 

obmiar powykonawczego, co skutkować będzie zwiększeniem kwoty należnego dla Wykonawcy? 

Odpowiedź:  
Wykonawca winien obliczyć cenę oferty zgodnie z zapisami rozdziałem 16   SIWZ., w tym między innymi zgodnie 
z punktem jak niżej: 
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5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą 
na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element 
pomocniczy. 
Ewentualne zmiany umowy przewidziane są w paragrafie 12 wzoru umowy(załącznik nr 7 do SIWZ)  
 

2) Wg zapisu SIWZ przewidziano, że Wykonawca "pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w 

wysokości ryczałtowej 5000 złotych brutt", jednak nie zostało to ujęte w pozycji przedmiarowej, zatem czy 

można ująć to w dodatkowej pozycji, czy należy kwotę tą uwzględnić w innych pozycjach przedmiarowych? 

Odpowiedź:  
Wykonawca winien obliczyć cenę oferty zgodnie z zapisami rozdziałem 16   SIWZ., w tym między innymi zgodnie 
z punktem jak niżej: 
5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą 
na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element 
pomocniczy. 
 

Sposób ujęcia w ofercie kosztu wymienionego w pytaniu pozostawia się  do decyzji Wykonawcy 

 

 Część budowlana wraz z wyposażeniem 

3) Poz. 2.1.32 przedmiaru: Grunt pod budynkiem podlega wymianie - proszę o wskazanie grubości warstwy jaką 

należy wymienić wraz ze wskazaniem rodzaju gruntu jaki należy zastosować. 

Odpowiedź: 
Pozycja 2.1.32 przedmiaru dotyczy wywozu ziemi..  
Prosimy zapoznać się z odpowiedzią na pytanie 2 w pakiecie pytań Zapytanie 1. 
Ponadto wyjaśniamy, że  Wykonawca winien obliczyć cenę oferty zgodnie z zapisami rozdziałem 16   SIWZ., w 
tym między innymi zgodnie z punktem jak niżej: 
5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą 
na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element 
pomocniczy. 
 

4) Poz. 2.1.34 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie pozycji i wskazanie jakiego elementu konkretnie dotyczy. Wg 

zapisu specyfikacji: "dla ujednolicenia warunków posadowienia pod całym rzutem budynku należy pod 

fundamentami wykonać podsypkę o grubości min. 0,6m", a wg pozycji przedmiarowej 2.1.34 grubość ta 

wynosi 1,4m. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć jak w przedmiarze. 
 

5) Poz. 2.2.43 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie pozycji i wskazanie z czego należy wykonać izolację - wg 

zapisu specyfikacji jest to lepik na gorąco, wg przedmiaru lepik na zimno, wg projektu papa termozgrzewalna.  

Odpowiedź: 

Należy przyjąć izolację w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 
 

6) Poz. 3.1.90 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie pozycji i wskazanie jakiego elementu dotyczy. 

Odpowiedź: 

Należy zmienić ilość z 4 na 8 sztuk, dotyczy kratek wentylacyjnych 
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7) Poz. 3.2.95 przedmiaru: Wg projektu należy zastosować wylewkę cementową grubości 5cm - proszę o korektę 

pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź: 

Należy zmienić podstawę wyceny na: NNRNKB 202/1126-02 + NNRNKB 202/1126-03 x 3 
 

8) Poz. 3.2.96 przedmiaru: Wg projektu należy zastosować wylewkę cementową grubości 5cm - proszę o korektę 

pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź: 

Należy zmienić podstawę wyceny na: NNRNKB 202/1127-02 + NNRNKB 202/1127-03 x 3 

 

9) Poz. 3.5.127 przedmiaru: Tynk gipsowy z warstwą gładzi gipsowej czy wyłącznie sam tynk gipsowy? 

Odpowiedź: 

Wyłącznie sam tynk gipsowy. 
 

10) Poz. 3.5.129 przedmiaru: Tynk gipsowy z warstwą gładzi gipsowej czy wyłącznie sam tynk gipsowy? 

Odpowiedź: 

Wyłącznie sam tynk gipsowy. 
 

11) Poz. 3.5.130 przedmiaru: Farba emulsyjna czy lateksowa?  

Odpowiedź: 

Należy przyjąć np. farbę emulsyjną akrylową ze zwiększoną odpornością powłoki na kurz i brud. 
 

12) Poz. 3.7.146 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie pozycji i określenie jakie maskownice aluminiowe należy 

zastosować.  

Odpowiedź: 

Maskownice aluminiowe - zgodnie z rys. elewacji. 
 

Roboty elektryczne 

13) Poz. 1.30 przedmiaru: Proszę o sprecyzowaniu jakie lampy należy zastosować oraz w jakiej ilości. Mam na 

uwadze fakt, że zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym (rodzaje zastosowanych opraw 

oświetleniowych oraz moc ich [W]) występują rozbieżności pomiędzy rysunkami z projektu budowlanego, a 

opisem technicznym części elektrycznej. Jeszcze inne ilości występują w zamieszczonym przedmiarze. 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć montaż 58szt. opraw. 
 

Roboty instalacji sanitarnych 

14) Poz. 5.2.97 przedmiaru: Wg opisu technicznego należy zamontować studzienki betonowe o średnich 1000mm 

dla instalacji kanalizacji deszczowej, jednak wg przedmiaru są to studzienki PCV - proszę o sprecyzowanie 

pozycji.  
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Odpowiedź: 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych po przedstawieniu odpowiednich aprobat i 
certyfikatów do stosowania danego materiału. W przypadku studzienek - mogą być to studzienki PCV -  
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały 

z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, 

producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je 

zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych, 

certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne 

uzgodnienia. 

 

15) Poz. 5.2.100 przedmiaru: Proszę o wskazanie miejsca, w którym należy zamontować zbiornik bezodpływowy. 

Czy do zbiornika należy zamontować jakiś dodatkowy osprzęt np. pompę, węże ogrodowe itp.?    

Odpowiedź: 
 
W projekcie nie ma docelowo zbiornika bezodpływowego - nastąpiła pomyłka. Wody opadowe będą 
odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
 
 
 
Pakiet pytań - Zapytanie 5  
1. Proszę o podanie informacji dotyczących wózków do przewożenia palet- poz. 163i 164 przedmiaru 
budowlanego 
 
Odpowiedź: 
 
dla poz. 163 przedmiaru:  
Należy uwzględnić wózek transportowy składany o udźwigu do 300 kg oraz wymiarach : 
szerokość 60 cm, długość 90 cm, wysokość przy złożeniu – 30-35 cm natomiast  wysokość przy 
rozłożeniu od 85-90 cm 
 
dla poz. 164 przedmiaru:  
Parametry do wózka do podnoszenia palet – udźwig do 2500 kg, wysokość podnoszenia do 800 mm, 
długość wideł 1150mm, szerokość wideł 520mm. 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 29.12.2014r do godziny 9.00.  
 
 
 


