
        ZP. 271.2.2016                                                                   Murów, dnia 6 lipca 2016 roku

 

                                                                                             Wszyscy  Wykonawcy 
                                                                                                __________________
                                                                                           treść niniejszego pisma zamieszczono
                                                                                                              na stronie www.bip.murow.pl

                                     Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego – „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 .

Na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r.
poz.  2164.)  Urząd Gminy w Murowie  informuje,  że  do  siedziby Zamawiającego w dniu
22.06.2016r.  wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w
zamówienia.  Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawnienia  źródła  zapytania,  przesyła
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Część 2

Treść zapytania jest następująca:

Pytanie nr 61.
Proszę  o  udostępnienie  dokumentacji  dolnego  źródła  ciepła:  ilość  i  głębokość  sond  gruntowych,
średnica sond, trasa i średnica kolektora pomiędzy pompą ciepła a sondami,

Odpowiedź na pytanie 61:
Informacje są zamieszczone w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 62.
Proszę  o  udostępnienie  dokumentacji  dla  przyłączy wod.  -  kan.  które  należy wycenić  zgodnie  z
SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie 62:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 63.
Proszę o udostępnienie opisu technicznego dla instalacji sanitarnych.

Odpowiedź na pytanie 63:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 64.
Proszę o wskazanie standardu białego montażu, elementów dystrybucji powietrza, grzejników, pomp
obiegowych  układu  grzewczego celem  uniknięcia  niedoszacowania/  przeszacowania  względem
oczekiwań inwestora.

http://www.bip.murow.pl/


Odpowiedź na pytanie 64:
Biały montaż - ceramika biała z powłoką standardową, dostosowana do pomieszczenia, deski

sedesowe  wolno  opadające,  przewiduje  się  maksymalną  unifikację  tj.  jednolitość  wyposażenia  w
pomieszczeniu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 typy ceramiki do wyboru.  

Standard  elementu  dystrybucji  powietrza  –  sala  gimnastyczna  nawiewniki  ze  skrzynką
rozprężną pozostałe pomieszczenia anemostaty.

Pozostałe elementy zgodnie dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 65.
Proszę o udostępnienie skanu pozwolenia na budowę

Odpowiedź na pytanie 65:
Zamawiający uzupełnił załączniki o skan decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 66.
Zwracamy  się  z  prośbą  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  tydzień  tj.  z  05.07.2016  na
12.07.2016.

Odpowiedź na pytanie nr 66: 
Zamawiający dokonuje zmiany Rozdział 13  w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

oraz zmianę w ogłoszeniu polegającą na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert tj.  termin
składania ofert: w terminie do dnia 13.07.2016r do godz. 10:00- Otwarcie ofert 13.07.2016r godz.
10:15.

Pytanie nr 67.
Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  rozdz.  14,  p.  6:  „Skutki  ewentualnych  ukrytych  błędów  (wad)  w
dokumentacji projektowej ciążą na wykonawcy zamówienia”. Proszę u usunięcie zapisów, ponieważ
nieuzasadnione jest obciążanie Wykonawcy błędami w dokumentacji projektowej, która dostarczana
jest  na  zamówienie  Inwestora.  Ponadto  Wykonawca  nie  posiada  kompetencji  do  weryfikacji
poprawności wykonania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 67:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 

Powyższy zapis jest zgodny z treścią art. 632 i 647  Kodeksu Cywilnego,  co potwierdza wyrok Sądu
Okręgowego w Gdańsku, sygn..akt.Ga 314/11 z dnia 14 lipca 2011r. który został wydany w wyniku
skargi złożonej na wyrok KIO z dnia 27.04.2011. sygnatura akt KIO 806/11 „ Podkreślić należy, iż
warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do udziału w
postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się z nimi i  zdecydowania, czy tak
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. O ile postanowienia
SIWZ nie naruszają obowiązujących przepisów, Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu, że
poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z art. 3531 k.c”.

Pytanie nr 68.
Proszę  o  zamieszczenie  branżowych  projektów  wykonawczych,  ponieważ  zamieszczona  przez
Zamawiającego  dokumentacja  techniczna  nie  umożliwia  przygotowania  kompleksowej  wyceny
inwestycji.  Mam na  uwadze  fakt,  że  przedmiot  zamówienie  winien  być  wyceniony na  podstawie
dokumentacji projektowej, która na chwilę obecną jest niekompletna i uniemożliwia przygotowanie
kompleksowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 68: 
Zamawiający dysponuje tylko zamieszczoną dokumentacją techniczną.



Pytanie nr 69
Proszę o sprecyzowanie, czy Wykonawca będzie miał możliwość poboru mediów takich jak woda, czy
energia elektryczna na terenie inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 69:
Wykonawca będzie miał możliwość poboru mediów.            

Pytanie nr 70.
Zamieszczona dokumentacja techniczna oraz przedmiar nie obejmują przyłącza wody do budynku.
Proszę  o  potwierdzenie,  że  omawiany  element  nie  jest  objęty  przedmiotem  zamówienia.  W
przeciwnym  wypadku  proszę  o  zamieszczenie  projektu  wykonawczego  w/w  elementu  celem
umożliwienia wykonania kalkulacji cenowej.

Odpowiedź na pytanie 70:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 71.
Zamieszczona dokumentacja techniczna oraz przedmiar nie obejmują przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku. Proszę o potwierdzenie, że omawiany element nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
W  przeciwnym  wypadku  proszę  o  zamieszczenie  projektu  wykonawczego  w/w  elementu  celem
umożliwienia wykonania kalkulacji cenowej.

Odpowiedź na pytanie 71:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 72.
Proszę  o  określenie  sposobu  odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenu  inwestycji.  Wg  opisu
zagospodarowania  terenu:  „Odprowadzenie  wód opadowych z  dachu projektowanego budynku do
zbiornika  na  deszczówkę  (wg  odrębnego  opracowania)”,  jednak  nie  ma  to  odzwierciedlenia  w
dokumentacji graficznej (rysunki).

Odpowiedź na pytanie 72:
Wody opadowe  należy odprowadzić  za  pomocą  kolan  wylewowych  z  rur  spustowych  po

terenie posesji poprzez ukształtowanie spadków terenu.

Pytanie nr 73.
Proszę  o  potwierdzenie,  że  zbiornik  na  deszczówkę  nie  jest  objęty przedmiotem zamówienia.  W
przeciwnym wypadku proszę o zamieszczenie stosownej dokumentacji technicznej.
Odpowiedź na pytanie 73:

Zbiornik na deszczówkę nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 74.
Zamieszczona dokumentacja techniczna oraz przedmiar nie obejmują kanalizacji deszczowej. Proszę o
potwierdzenie,  że  omawiany  element  nie  jest  objęty  przedmiotem  zamówienia.  W  przeciwnym
wypadku  proszę  o  zamieszczenie  projektu  wykonawczego  w/w  elementu  celem  umożliwienia
wykonania kalkulacji cenowej.

Odpowiedź na pytanie 74:
Kanalizacja deszczowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.



Pytanie nr 75.
Proszę o określenie, czy występuje kolizja drzewostanu z planowaną inwestycją. Jeśli tak, proszę o
sprecyzowanie ilości drzew podlegających wycince oraz zamieszczenie stosownej decyzji pozwolenia
na wycinkę.

Odpowiedź na pytanie 75:
Planowane do wycięcia są dwa drzewa, a stosowne decyzje będą wydane na etapie realizacji

inwestycji.    

Pytanie nr 76.
Czy  na  terenie  inwestycji  znajdują  się  budynki/obiekty  kolidujące  z  inwestycją  i  podlegające
wyburzeniu?

Odpowiedź na pytanie 76:
Budynek gospodarczy jest przeznaczony do rozbiórki.

Pytanie nr 77.
Zamieszczona dokumentacja techniczna oraz przedmiar nie obejmują wykonania zagospodarowania
terenu. Proszę o potwierdzenie, że omawiany element nie jest objęty przedmiotem zamówienia. W
przeciwnym wypadku proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu wraz
z niezbędnymi elementami celem umożliwienia wykonania wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 77: 
Zagospodarowanie terenu jest objęte przedmiotem zamówienia. Należy wycenić z godnie z

zamieszczoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Pytanie nr 78.
Proszę  o  określenie,  czy  opracowanie  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  będzie  należało  do
obowiązków Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 78:
Tak.

Pytanie nr 79.
Proszę o sprecyzowanie, czy dostawa sprzętu gaśniczego jest objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 79:
Tak.

Pytanie nr 80.
Wg opisu technicznego: „obiekt zostanie wyposażony w wewnętrzny system sygnalizacji  pożaru”,
jednak  zarówno  projekt  jak  i  przedmiar  nie  definiują  wykonania  w/w  systemu.  Proszę  o
potwierdzenie,  że  system  sygnalizacji  pożaru  nie  jest  objęty  postępowaniem  przetargowym.  W
przeciwnym wypadku proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego w/w systemu bądź zestawienie
materiałów wraz z wymaganymi parametrami.

Pytanie nr 80.
W ramach  projektu  nie  opracowano  systemu  sygnalizacji  pożaru.  Należy ją  sporządzić  na  etapie
budowy w poparciu o instrukcję przeciw pożarowe.



Pytanie nr 81.
Wg opisu technicznego: „Na czas budowy obniżyć lustro wody o 1 m poniżej posadowienia budynku
za pomocą studni” - brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 81:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 82.
Wg  opisu  technicznego:  „W  ramach  inwestycji  wykonać  drenaż  obwodowo  (wg  odrębnego
opracowania)”. Proszę o wyjaśnienie, czy omawiany element jest objęty przedmiotem zamówienia.
Jeśli tak, proszę o zamieszczenie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie drenażu.

Odpowiedź na pytanie 82:
Drenaż obwodowy nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 83.
Poz. 3 przedmiaru: Przedmiar robót określa wykorzystanie całości gruntu z wykopów do zasypów.
Proszę o wyjaśnienie,  czy grunt  z wykopów może zostać rozplantowany na terenie inwestycji  lub
zmagazynowany w hałdach na terenie inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 83:
Grunt można rozplantować lub zmagazynować na hałdach na terenie inwestycji.

Pytanie nr 84.
Poz. 6 przedmiaru: Wskazana pozycja dubluje się z poz. 5 – ławy fundamentowe liczone podwójnie.

Odpowiedź na pytanie 84:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 85:
Poz.  8  przedmiaru:  Proszę  o  określenie  rodzaju  bloczków  betonowych  z  jakich  powinny  być
wykonane  ściany  fundamentowe.  Ponadto  występuje  rozbieżność,  ponieważ  rysunki  przekrojowe
definiują wykonanie części ścian jako wylewanych na mokro. Proszę o sprecyzowanie technologii
wykonania ścian fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie 85:
Ściany fundamentowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną – żelbetowe wylewane na

mokro. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 86:
Proszę o zamieszczenie zestawień stali zbrojeniowej.

Odpowiedź na pytanie 86:
Zamieszczona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  umożliwia  obliczenie  ilości  stali

zbrojeniowej.

Pytanie nr 87.
Poz. 9 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, że ilość stali zestawiona w pozycji  jest wystarczająca.
Mam  na  uwadze  fakt  brak  projektu  wykonawczego,  co  uniemożliwia  kalkulację  cenową  oraz



wyliczenie zapotrzebowania stali zbrojeniowej. Ponadto Zamawiający określił ryczałtowy charakter
zamówienia,  co  jest  nieuzasadnione  w  przypadku  niekompletnej  dokumentacji  technicznej  (brak
możliwości oszacowania zakresu i ilości robót budowlanych).

Odpowiedź na pytanie 87:
Przedłożona przez Zamawiającego dokumentacja pozwala obliczyć ilość stali zbrojeniowej,

natomiast, przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 88.
Poz. 10 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, że ilość stali zestawiona w pozycji jest wystarczająca.

Odpowiedź na pytanie 88:
Przedłożona przez Zamawiającego dokumentacja pozwala obliczyć ilość stali zbrojeniowej,

natomiast, przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 89.
Proszę o określenie, czy należy przewidzieć montaż folii kubełkowej na ścianach fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie 89:
Tak.

Pytanie nr 90.
Poz. 21 przedmiaru: Wg projektu płyta podposadzkowa gr. 10 cm, natomiast wg przedmiaru gr. 30 cm.
Proszę o sprecyzowanie grubości płyty.

Odpowiedź na pytanie 90:
Grubość  płyty  podposadzkowej  –  10  cm.  Przedmiar  należy  traktować  jako  materiał

pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 91
Poz. 22 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, że ilość stali zestawiona w pozycji jest wystarczająca.
Proszę  również  o  sprecyzowanie  w  jaki  sposób  należy  zbroić  płytę  podposadzkową  (śr.  prętów,
rozstaw prętów).

Odpowiedź na pytanie 91:
Siatka z prętów Ø10 mm o rozmiarze oczka 15 cm górą i dołem. Przedmiar należy traktować

jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 92.
Poz. 23 przedmiaru: Wg przedmiaru izolacja pozioma z folii PE, natomiast wg projektu 2 x papa.
Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj izolacji należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź na pytanie 92:
Mata  bentonitowa  haloizytowa  –  zgodnie  z  załączoną  przez  Zamawiającego  poprawioną

dokumentacją  techniczną.  Przedmiar  należy traktować jako materiał  pomocniczy,  zgodnie  z  pkt  3
Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 93.
Brak  w  przedmiarze  styropianu  EPS100  gr.  15  cm  w  warstwach  posadzkowych  –  proszę  o
uzupełnienie przedmiaru.



Odpowiedź na pytanie 93:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 94.
Poz. 24, 25 i 26 przedmiaru: Wg przedmiaru gr. wylewki 6 cm, natomiast wg projektu gr. 8 cm. Proszę
o sprecyzowanie grubości wylewki cementowej.

Odpowiedź na pytanie 94:
Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego poprawioną dokumentacją techniczną. Przedmiar

należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 95.
Poz. 27 i 28 przedmiaru: Wg przedmiaru gr. płyty 24 cm, natomiast wg projektu gr. 17 cm. Proszę o
sprecyzowanie grubości płyty stropowej.

Odpowiedź na pytanie 95:
Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego poprawioną dokumentacją techniczną. Przedmiar

należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 96.
Proszę o określenie klasy betonu dla elementów konstrukcyjnych: płyty stropowej, słupów, podciągów
i belek.

Odpowiedź na pytanie 96:
Zgodnie  z  załączoną  przez  Zamawiającego  poprawioną  dokumentacją  techniczną  i

obliczeniami konstrukcyjnymi. 

Pytanie nr 97.
Poz. 33 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, że ilość stali zestawiona w pozycji jest wystarczająca.
Mam  na  uwadze  fakt  brak  projektu  wykonawczego,  co  uniemożliwia  kalkulację  cenową  oraz
wyliczenie zapotrzebowania stali zbrojeniowej. Ponadto Zamawiający określił ryczałtowy charakter
zamówienia,  co  jest  nieuzasadnione  w  przypadku  niekompletnej  dokumentacji  technicznej  (brak
możliwości oszacowania zakresu i ilości robót budowlanych).

Odpowiedź na pytanie 97:
Przedłożona przez Zamawiającego dokumentacja pozwala obliczyć ilość stali zbrojeniowej,

natomiast, przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 98.
Poz. 34 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, że ilość stali zestawiona w pozycji jest wystarczająca.

Odpowiedź na pytanie 98:
Przedłożona przez Zamawiającego dokumentacja pozwala obliczyć ilość stali zbrojeniowej,

natomiast, przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 99.
Brak  przedmiarze  ścian  attyki.  Proszę o określenie  materiałów z jakich powinny być  wykonane
ściany attyki.



Odpowiedź na pytanie 99:
Zgodnie  z  opracowaniem  rysunkowym  –  wykonana  z  elementów  tak  jak  ściany  parteru

obustronnie  docieplona.  Przedmiar  należy  traktować  jako  materiał  pomocniczy,  zgodnie  z  pkt  3
Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 100.
Proszę o zamieszczenie  projektu wykonawczego stalowej  konstrukcji  dachowej,  Proszę również o
zamieszczenie zastawienia ilościowego i jakościowego elementów konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie 100:
Uzupełniono rysunek dźwigara kratowego. Przedłożona przez Zamawiającego dokumentacja

pozwala obliczyć ilość stali profilowej.

Pytanie nr 101.
Poz.  36  przedmiaru:  Wg  projektu  należy  wykonać  prostokątne  koryta  do  odprowadzenia  wody,
natomiast wg przedmiaru rynny półokrągłe. Proszę o sprecyzowanie jakie materiały należy przyjąć do
kalkulacji.

Odpowiedź na pytanie 101:
Zgodnie  z  załączoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  techniczną.  Przedmiar  należy

traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 102.
Poz.  39 przedmiaru:  Wg projektu należy zastosować płyty spadkowe gr.  15-50 cm,  natomiast  wg
przedmiaru płyty styropianowe gr. 20 cm – proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 102:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 103.
Proszę  o  określenie  rodzaju  (materiał,  wymagane  parametry)  pokrycia  dachowego  nad  częścią
zaplecza (na stropodachu płaskim), ponieważ projekt nie definiuje omawianego elementu.

Odpowiedź na pytanie 103:
Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.

Pytanie 104.
Poz. 40 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju i parametrów dachowych płyt warstwowych.

Odpowiedź na pytanie 104:
Należy przyjąć parametry płyt warstwowych:
- rdzeń z wełny mineralnej 
- grubości i rozpiętości zgodnie z projektem ( gr. 15 cm rozstawić co 140cm)
- współczynnik Uc (W/m2K)= min. 0,26

Pytanie nr 105.
Proszę o zamieszczenie  zestawienia  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  wraz z określeniem wymiarów,
parametrów i ilości poszczególnych elementów.



Odpowiedź na pytanie 105:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 106.
Wg  opisu  technicznego  stolarka  PCV  lub  aluminiowa  –  proszę  o  jednoznaczne  sprecyzowanie
technologii wykonania poszczególnych elementów stolarki.

Odpowiedź na pytanie 106:
Wg wykazu stolarki.

Pytanie nr 107.
Proszę o sprecyzowanie czy w oknach sali gimnastycznej należy wycenić szkoło standardowe, czy też
szkło bezpieczne.

Odpowiedź na pytanie 107:
Szkło bezpieczne.

Pytanie nr 108.
Poz. 46 przedmiaru: Proszę o określenie parametrów drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie 108:
Wg wykazu stolarki.

Pytanie nr 109.
Zamieszczony przedmiar oraz projekt nie obejmuje wykonania posadzek z płytek ceramicznych (m.
in. dla pomieszczeń sanitarnych). Proszę o potwierdzenie, że w/w element nie jest objęty przedmiotem
zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 109:
Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 110.
Poz. 49 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz parametrów posadzki żywicznej epoksydowej.

Odpowiedź na pytanie 110:
Parametry podłoża:
- klasa betonu min B25
- Klasa jastrychu – wytrzymałość na ściskanie min 30N/mm2
- Czas od zakończenia robót betoniarskich podłoża min 28 dni
- Wytrzymałość na odrywanie nie mniej niż 1,5N/mm2
- Wilgotność końcowa poniżej 4%

Wykonany zgodnie z instrukcją Producenta podkład z żywicy epoksydowej EP 70 BM powinien po-
siadać podane w Deklaracji Zgodności WE parametry zgodne z PN-EN 13813:2003

Z najistotniejszych parametrów:
- dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości gr. 2 [mm]
- materiał bezrozpuszczalnikowy
- wykończenie posypką kwarcową



- wytrzymałość na ściskanie ok. 45 MPa
- wytrzymałość na zginanie ok. 15 MPa
- przyczepność > 1,5 MPa
- twardość 76
- reakcja na ogień – trudno zapalne

Pytanie nr 111.
Proszę o sprecyzowanie parametrów posadzki z parkietu (występują w części pomieszczeń zaplecza).

Odpowiedź na pytanie 111:
Na zapleczu należy wykonać posadzki jw., natomiast w sali fitness i siłowni wykonać parkiet

tak jak dla podłogi sportowej sali gimnastycznej, o takich samych parametrach.

Pytanie nr 112.
Poz. 50 przedmiaru: Proszę o zamieszczenie szczegółowego rozwiązania posadzki sportowej wraz z
wymaganymi parametrami.

Odpowiedź na pytanie 112:
Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą PN EN

14904.

Pytanie nr 113.
Poz. 51 i  52 przedmiaru: proszę o określenie czy tynki wewn. należy wykonać z gładzią czy bez
gładzi.

Odpowiedź na pytanie 113:
Tynk cementowo-wapienny bez gładzi. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy,

zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 114.
Poz.  54  przedmiaru.  Proszę  o  określenie,  w  których  pomieszczeniach  należy  wykonać  sufity
podwieszane. Proszę również o określenie  rodzaju sufitów podwieszanych. 

Odpowiedź na pytanie 114:
Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego poprawioną dokumentacją techniczną.  Przedmiar

należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 115.
Poz. 56 przedmiaru: Proszę o określenie parametrów oraz wymiarów płytek ściennych.

Odpowiedź na pytanie 115:
Płytki  łatwo  zmywalne  o  nasiąkliwości  w  przedziale  3-6%,  wzór  i  rozmiar  do  ustalenia

z Zamawiającym przed montażem. Minimalny rozmiar płytki 20x20 [cm].

Pytanie nr 116.
Poz.  61  przedmiaru:  Wskazana  pozycja  dubluje  się  z  poz.  59  przedmiaru  –  proszę  o  korektę
przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 116:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.



Pytanie nr 117.
Poz.  63 przedmiaru:  Wg projektu należy wykonać  tynk akrylowy,  natomiast  wg przedmiaru tynk
mineralny – proszę o jednoznaczne określenie jaki tynk należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 117:
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  –  tynk  akrylowy.  Przedmiar  należy  traktować  jako

materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 118.
Poz.  64  przedmiaru:  Proszę  o  podanie  materiału  z  jakiego powinny być  wykonane  podokienniki
zewnętrzne.

Odpowiedź na pytanie 118:
Podokienniki stalowe powlekane w kolorze stolarki.

Pytanie nr 119.
Poz. 65 przedmiaru: Proszę o podanie powierzchni elewacji osłonowej.

Odpowiedź na pytanie 119:
Wykonawca winien dokonać obmiaru wg dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 120.
Poz. 65 przedmiaru: Czy pod elewacją osłonową należy wykonać warstwę tynku elewacyjnego?

Odpowiedź na pytanie 120:
Tak – zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 121.
Poz. 69 przedmiaru: Proszę o określenie parametrów skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie 121:
Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 122.
Poz. 70 przedmiaru: Proszę o podanie odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych.

Odpowiedź na pytanie 122:
Zgodnie z dokumentacją projektową – EI60.

Pytanie nr 123.
Poz.  71  przedmiaru:  Proszę  o  podanie  materiału  z  jakiego powinny być  wykonane  podokienniki
wewnętrzne.

Odpowiedź na pytanie 123:
Podokienniki z PCV powlekane w kolorze stolarki.

Pytanie nr 124.
Na rys.  E-2 widnieje instalacja dzwonkowa, jednak nie została ona zamieszczona w przedmiarze.
Proszę  o  potwierdzenie,  że  omawiany  element  nie  jest  objęty  przedmiotem  zamówienia.  W



przeciwnym wypadku proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego oraz określenie parametrów
poszczególnych elementów systemu.

Odpowiedź na pytanie 124:
Przewody  do  w.w  instalacji  uwzględnione  w  innych  pozycja  zaś  rodzaj  i  specyfikacja

dzwonka winna nawiązywać do istniejącej instalacji  w szkole.

Pytanie nr 125.
Poz. 84 przedmiaru: Proszę o określenie typu korytek kablowych.

Odpowiedź na pytanie 125:
Typ pokazano na rysunku E-2 KCL150 H80/3 

Pytanie nr 126.
Poz.  105  przedmiaru:  Wg  projektu  oprawa  35W,  natomiast  wg  przedmiaru  4x18W  –  proszę  o
wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 126:
Należy przyjąć 4x18W.

Pytanie nr 127.
Poz. 116 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu. Zamieszczony projekt nie
zawiera  zestawienia  przewodów  co  uniemożliwia  sporządzenie  poprawnej  wyceny,  a  ponadto
Zamawiający określił ryczałtowy charakter rozliczenia.
Odpowiedź na pytanie 127:

YTKSY EKW 10x2x0,8 przewód telekomunikacyjny.

Pytanie nr 128.
Poz. 116 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 128:
YTKSY EKW 10x2x0,8 przewód telekomunikacyjny

Pytanie nr 129
Poz. 117 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 129:
YTKSY EKW 5x2x0,5  przewód telekomunikacyjny

Pytanie nr 130
Poz. 118 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 130:
YDY tżo 3x1,5 przewód kabelkowy.

Pytanie nr 131
Poz. 119 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.



Odpowiedź na pytanie 131:
YDY tżo 4x1,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 132.
Poz. 120 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 132:
HDGs 2x1,5 przewód kabelkowy.

Pytanie nr 133
Poz. 121 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 133:
YDY tżo 3x2,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 134
Poz. 122 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 134:
YDY tżo 5x4 przewód kabelkowy

Pytanie nr 135
Poz. 123 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 135:
YDY tżo 5x6 przewód kabelkowy

Pytanie nr 136
Poz. 124 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 136:
YDY tżo 5x2,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 137
Poz. 125 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 137:
YDY tżo 5x2,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 138
Poz. 126 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 138:
FUDP cat. 5e przewód informatyczny

Pytanie nr 139
Poz. 127 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.



Odpowiedź na pytanie 139:
Kabel przyłączeniowy RJ45  UTP LINKA POWER szary

Pytanie nr 140
Poz. 128 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 140:
FUDP cat. 5e przewód informatyczny

Pytanie nr 141
Poz. 129 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 141:
YDY żo 3x1,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 142
Poz. 130 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 142:
YDY tżo 3x2,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 143
Poz. 131 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 143:
YDY żo 5x4przewód kabelkowy

Pytanie nr 144
Poz. 132 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 144:
YDY żo 5x6 przewód kabelkowy

Pytanie nr 145
Poz. 133 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 145:
YDY żo 5x1,5 przewód kabelkowy

Pytanie nr 146
Poz. 134 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 146:
AKXS  4x70  kabel elektroenergetyczny

Pytanie nr 147
Poz. 135 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.



Odpowiedź na pytanie 147:
AKXS  4x70  kabel elektroenergetyczny

Pytanie nr 148
Poz.  137  przedmiaru:  Proszę  o  sprecyzowanie  parametrów  szafki  komputerowej  oraz  podanie
wyposażenia szafki.

Odpowiedź na pytanie 148:
Panel krosowy 24port  1U
Moduł gniazda RJ45 UTP kat.5
Panel telefoniczny 24port  RJ45
Panel krosowy 24port  1U nie załadowany
Moduł SLz adapterem typ F,2GHz
Listwa zasilająca 9 gniazd
Kabel krosowy U/UTP kat.5 RJ45 0,5m
Kabel krosowy U/UTP kat.5 RJ45 1m
Wentylator do szafek wiszących
Zestaw montażowy (śruby .podkładki,nakrętki ) do osprzętu 19'
Szafka wisząca dzielona 9U głębokość 620mm

Pytanie nr 149
Poz. 138 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 149:
Przewody kabelkowe YDYż 5x2,5

Pytanie nr 150
Poz. 188 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu. Zamieszczony projekt nie
zawiera  zestawienia  przewodów  co  uniemożliwia  sporządzenie  poprawnej  wyceny,  a  ponadto
Zamawiający określił ryczałtowy charakter rozliczenia.

Odpowiedź na pytanie 150:
przewód izolowany Lg16 żółto-zielony

Pytanie nr 151
Poz. 189 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 151:
Przewód izolowany jednożyłowy Lg35.

Pytanie nr 152
Poz. 190 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 152:
Przewód izolowany jednożyłowy Lg25.

Pytanie nr 153
Poz. 191 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.



Odpowiedź na pytanie 153:
Przewód izolowany jednożyłowy czarny.

Pytanie nr 154
Poz. 192 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 154:
Przewód izolowany jednożyłowy czarny.

Pytanie nr 155
Proszę o potwierdzenie, że przyłącz energetyczny zostanie wykonany przez firmę Tauron wraz ze
złączem pomiarowo-rozdzielczym na granicy działki inwestora.

Odpowiedź na pytanie 155:
Tak.

Pytanie nr 156
Proszę o zamieszczenie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.

Odpowiedź na pytanie 156:
Zamawiający zamieścił warunki przyłączeniowe.

Pytanie nr 157
Poz. 222 przedmiaru: Proszę o określenie rodzaju oraz przekroju przewodu.

Odpowiedź na pytanie 157:
Kable YAKXS 4x70

Pytanie nr 158
Proszę o sprecyzowanie z jakiego konkretnego rodzaju rur zostanie wykonania instalacja centralnego
ogrzewania.

Odpowiedź na pytanie 158
Zgodnie z uzupełnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Pytanie nr 159
Proszę  o  zamieszczenie  czytelnych  rysunków  (umożliwiających  odczyt)  instalacji  centralnego
ogrzewania.

Odpowiedź na pytanie 159:
Zamieszczono czytelne rysunki.

Pytanie nr 160
Poz. 250 przedmiaru: Proszę o szczegółowe określenie parametrów pomp.

Odpowiedź na pytanie 160
Zgodnie z uzupełnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.



Pytanie nr 161
Poz.  251 przedmiaru:  Proszę  o  szczegółowe  określenie  parametrów i  danych  technicznych  pomp
ciepła wraz z wykazem elementów (osprzętu).

Odpowiedź na pytanie 161:
Zgodnie z uzupełnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Pytanie nr 162
Proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego technologii pomp ciepła.

Odpowiedź na pytanie 162:
W projekcie zamieszczono schemat podłączeniowy pomp ciepła pozostałe elementy dobrać

według wytycznych producenta.

Pytanie nr 163
Proszę o sprecyzowanie z jakiego konkretnego rodzaju rur zostanie wykonania instalacja wodna.

Odpowiedź na pytanie 163
Zgodnie z uzupełnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Pytanie nr 164
Poz.  281  przedmiaru:  proszę  o  określenie,  czy  montaż  wodomierza  jest  objęty  przedmiotem
zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 164:
Wodomierz poza zakresem opracowania (po stronie dostawcy – PROWOD).

Pytanie nr 165
Proszę  o  sprecyzowanie,  czy  dostawa  i  montaż  uchwytów  dla  niepełnosprawnych  jest  objęty
niniejszym postępowaniem przetargowym. Jeśli tak, proszę o zestawienie parametrów oraz ilości w/w
elementów.

Odpowiedź na pytanie 165:
TAK objęte opracowaniem zgodnie z projektem architektonicznych i technologią.

Pytanie nr 166
Poz.  305  przedmiaru:  Proszę  o  wyjaśnienie,  czy  należy  uwzględnić  dostawę  i  montaż  kabin
prysznicowych. Jeśli tak, proszę o określenie materiału z jakiego winny być wykonane.

Odpowiedź na pytanie 166:
TAK.  Kabiny  wykonane  z  bezpiecznego  szkła  hartowanego  matowe,  mleczne,  profile

aluminiowe chromowane zamknięte. Drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną. 

Pytanie nr 167
Proszę o sprecyzowanie, czy przewiduje się wykonanie natrysków dla osób niepełnosprawnych – jeśli
tak, proszę o określenie zarówno ilości jak i parametrów urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 167:
TAK objęte opracowaniem zgodnie z projektem architektonicznych i technologią



Pytanie nr 168
Proszę o zamieszczenie zestawienia elementów wentylacji mechanicznej, wraz z podaniem wymiarów,
parametrów technicznych oraz ilości poszczególnych urządzeń i elementów. Zamieszczone rysunki nie
definiują parametrów ani wymiarów elementów systemu.

Odpowiedź na pytanie 168:
Parametry należy przyjąć zgodnie z kartami katalogowymi CENTRAL.

Pytanie nr 169
Poz. 328 przedmiaru: Proszę o określenie grubości izolacji kanałów wentylacyjnych okrągłych.

Odpowiedź na pytanie 169:
50 mm wewnątrz budynku zaś na zewnątrz 100 mm.

Pytanie nr 170
Poz. 330 przedmiaru: Proszę o określenie grubości izolacji kanałów wentylacyjnych okrągłych.

Odpowiedź na pytanie 170:
50 mm wewnątrz budynku zaś na zewnątrz 100 mm.

Pytanie nr 171
Proszę  o  sprecyzowanie,  czy  dostawa  i  montaż  wyposażenia  dotyczy  wyłącznie  wyposażenia
sportowego na sali gimnastycznej, czy obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów i
zaplecza budynku?

Odpowiedź na pytanie 171
Obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów i zaplecza budynku.8

Pytanie nr 172
W związku z licznymi pytaniami oraz z uwagi na obszerny,  wielobranżowy zakres prowadzonego
postępowania  przetargowego,  a  także  znacznymi  brakami  i  błędami  w dokumentacji  projektowej,
zwracam  się  z  prośbą  rozważenia  możliwości  przesunięcia  terminu  składania  ofert,  celem
umożliwienia oferentom przygotowania rzetelnej i precyzyjnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 172
Termin składania ofert przesunięto na dzień 15 lipca 2016 roku.

Wójt
/-/ Andrzej Puławski


