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Gmina Zakrzew                                                     Zakrzew, 03.07.2020r.  

Zakrzew 51 

26-652 Zakrzew  

  

ZP.271.1.14.2020  

 

 

WYKONAWCY 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający 

przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku  z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Rozbudowa 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe 
 

 

Pytanie  1 

 

W związku z zamiarem przystąpienia do wyżej wymienionego postępowania zwracam się z prośbą o 

udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej *.ath, a także o przesunięcie terminu składania ofert 

o 7 dni na 10.07.2020 r. Prośbą swoją motywują tym, że dostawcy i hurtownię z powodu epidemii 

COVID-19 pracują w trybie zdalnym i łańcuch wyceny zapytań wydłuża się w czasie. 

 

Odpowiedź: udostępniono przedmiar ath,  

 

Pytanie  2  

 

 Z uwagi na opis podłogi sportowej w projekcie wykonawczym, w którym zostały opisane wymagania 

które spełnia tylko jeden produkt wnosimy poniższymi pytaniami o rozszerzenie konkurencyjności:  

 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzin sportowa PCV wynosiła minimalną grubość 7mm, 

bez wymagania balasnu +- 0.5mm grubości. Zamawiający może jedynie podawać zakres minimalny 

dla produktu.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny sportowej PVC o grubości całkowitej 

min. 6 mm oraz kompleksie wierzchniej warstwy minimum 2 mm. 

 

 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała trzy, dowolne certyfikaty 

międzynarodowych federacji sportowych i odstąpi od wymagania czterech konkretnych certyfikatów, 

których są w posiadaniu jedynie produkty firmy Gerflor – Taraflex 7.5mm? Dodatkowo absurdalne jest 

wymaganie 2 certyfikatów tej samej dyscypliny sportowej, piłki ręcznej czyli EHF i IHF. Federacja IHF 

jest federacją nadrzędną nad jego odpowiednikiem z Europy – EHF przy jednoczesnym braku 

posiadaniu na państwa sali pełnych wymiarów boiska do gry w piłkę ręczną (40mx20m) . 

 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od żądania certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych. 

 

Z informacji z oficjalnej strony FIVB od 4 maja 2018 są obowiązujące regulację w których 

(http://www.fivb.org/EN/FIVB/Document/Legal/FIVB_Homologation_Regulations_2018_20181011.

pdf)  

nie ma rekomendowanych produktów jeśli chodzi o podłogę sportową. W związku z powyższym 

wymagania tego certyfikatu jest bezzasadne.  

 

Jeśli Zamawiający nie zgadza się z powyższym, proszę o wskazanie 2-óch wykładzin sportowych, 

różnych producentów, spełniających wymagania zapisane w załącznikach do  

SIWZ (posiadające opisaną grubość warstwy użytkowej i konkretnych certyfikatów) ? 
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Uzasadnienie  
W dołączonej do SIWZ dokumentacji Zamawiający jednoznacznie wskazuję na produkt firmy Gerflor 

– Taraflex Evolution gr 7,5 mm. 4 certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych takich jak 

m.in. FIVB, Zamawiający spowodował, iż opis spełni tylko jeden producent wykładzin sportowych 

na świecie. Wykładziny firm Mondo, Limonta, Tarkett, Grabo Sport.  
Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych 

w toku przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, która może wywrzeć wpływ 

na jego wynik. Przede wszystkim Zamawiający winien przestrzegać fundamentalnej zasady Prawa 

zamówień publicznych – zasady nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca jednoznacznie stanął na stanowisku, 

iż Zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego formułować 

opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby w powyżej 

wskazaną zasadę. Argumentując wskazano, iż dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia 

wpływa bowiem na mniejsza liczbę złożonych w postepowaniu ofert oraz może powodować oferowanie 

przez wykonawców produktów tylko i wyłącznie jednego producenta choćby do jego produktów miało 

dostęp kilku dystrybutorów. W efekcie prowadzi to do powstania ułomnego rynku, na którym 

rzeczywistą konkurencję zastępuję się quasi – konkurencją pomiędzy dostawcami tego samego produktu 

jednego producenta.  

W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 29 

ust 2 ustawy Pzp wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie 

przedmiotu zamówienia. Z przepisu tego wynika bowiem zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w 

taki sposób, który mógłby potencjalnie zagrozić uczciwej konkurencji ( wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 20.03.2009 r. sygn.. akt. KIO/UZP 285/09, 300/09, 303/09).  

Powyższe stanowisko zostało również rozwinięte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

7.01.2008 r. (sygn.. akt. KIO/UZP 28./07; KIO/UZP 100/07), w którego uzasadnieniu stwierdzono: 

„Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwa konkurencję. Należy przy tym zauważyć, że przez utrudnienie uczciwej 

konkurencji należy rozumieć opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia (z wyjątków sytuacji zastrzeżonych w ustawie), lub poprzez 

opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta (dostawcę), lub konkretny produkt. W szerokim rozumieniu tego przepisu 

ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisania przedmiotu zamówienia 

w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia, a jednocześnie nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego”. 

Pomimo zapewnienia ustawodawcy, że Zamawiający może skutecznie zakwestionować zarzut 

naruszenia art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprzez wykazanie, że opis przedmiotu zamówienia ma źródło w 

jego uzasadnionych potrzebach lub przez wykazanie, że wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia spełniają produkty innych produktów. Co do takiego stanowiska nasuwa się pytanie w jaki 

sposób można uargumentować konieczność posiadania certyfikatów międzynarodowych federacji 

sportowych. Wspomniane opinie międzynarodowych federacji sportowych obowiązują wyłącznie 

podczas organizowania imprez pod patronatem danej federacji, która organizuje np Mistrzostwa Świata 

lub Europy i to nie tylko dla nawierzchni lecz całego obiektu. Ponadto żaden regulamin Polskich 

Związków Sportowych nie określa wymogów co do stosowania wskazanych certyfikatów. Nawet 

gdyby przyjąć, iż Zamawiający oczekuje certyfikatów międzynarodowych federacji dla 

potwierdzenia jakości produktu prosimy o stanowisko jakimi kryteriami się kieruje? Czy aby nie 

wystarczy potwierdzenie posiadania jakiegokolwiek certyfikatu? Czy np. certyfikat federacji 

FIBA jest bardziej wartościowy od EHF dla której nadrzędnym jest certyfikat IHF? Zadanie 

pytania wskazują, iż stwierdzenie, że certyfikaty mają jedynie potwierdzić jakość produktu jest 

co najmniej absurdalny.  
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009r. KIO/UZP 434/09 uzasadniając swoje 

stanowisko wskazała, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i 

uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu 

zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który 

utrudnia uczciwa konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie 
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określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenia oferty. 

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z 

użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem 

oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także 

określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są 

uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych 

wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania 

zamówienia.”, Kolejnymi stanowiskami potwierdzającym powyższe jest np. wyrok Sądu Okręgowe w 

Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn.. akt II CA 693/05, Sądu Okręgowego w Warszawy z dnia 

21 kwietnia 2011 r. sygn.. akt III C 1161/09, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 

r. sygn.. akt VI ACa 965/11.  

Zamawiający każdorazowo opisując przedmiot zamówienia musi mieć na uwadze, że jakkolwiek jest 

gospodarzem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jest też uprawniony do zakupu dóbr, 

które są niezbędne do zrealizowania powierzonych mu zadań, to jednak rola zamawiającego jest również 

umożliwienie jak najszerszemu kręgowi wykonawców złożenie oferty. Jednym ze stanowisk 

orzecznictwa potwierdzające prawo Zamawiającego do określenia wygórowanych wymogów co do 

opisu przedmiotu zamówienia jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2009 r. o sygn. 

akt. KIO/UZP 807/09 lecz biorąc pod uwagę stan faktyczny dotyczy zapewnienia wysokich norm 

bezpieczeństwa w warunkach kopalnych co jest w żaden sposób niewspółmierne do sytuacji z 

nawierzchnią sportową. Dodatkowo jeśli Zamawiający oczekiwałby produktu najlepszej jakość, lecz z 

powołaniem się na konkretne parametry Normy EN 14904, która jako jedyna charakteryzuje podłogi 

sportowe pod kątem bezpieczeństwa, jakości użytkowania itp. powyższe zarzuty pozostałyby 

bezzasadne.  

Zwracamy się również z prośbą o niebagatelizowanie powyższego problemu i zajęcie pełnego, 

wyczerpującego stanowiska. Częstym zjawiskiem Zamawiającego jest posiłkowanie się w 

udzieleniu odpowiedzi przedstawicielom producenta firmy Gerflor lub jednego z dystrybutorów, 

którzy powołując się na orzeczenia o niewspółmiernym stanie faktycznym udzielą bardzo 

lakonicznych odpowiedzi, a jak zapewne Państwo zauważyli proceder nagminnego łamanie 

przepisów obowiązującego prawa jest dość powszechny. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny sportowej PVC o grubości całkowitej min. 6 mm 

oraz kompleksie wierzchniej warstwy minimum 2 mm. 

Zamawiający odstępuje od żądania certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych. 

 

 

 

 

Pytanie  5   

 W opisie projektu jest opisana kanalizacja telefoniczna, zaś brak jej w projekcie i w przedmiarze. 

Proszę o informację, czy należy ją wykonać, jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o  brakującą 

pozycje. 

Odpowiedź: uzupełniono przedmiar 

 

Pytanie nr 6 

 Brak legendy opraw, w związku z tym  brak możliwości prawidłowej wyceny. Proszę o uzupełnienie 

opisów lamp (legendy). 

Odpowiedź: uzupełniono PDF legendę opraw + ilości 

 

Pytanie nr  7 

Czy należy wycenić technologię kuchni zgodnie z rys. W31,  ponieważ brak informacji w przedmiarze. 

Odpowiedź: uzupełniono przedmiar 

 

Pytanie  nr 8  
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 Otrzymałam wycenę wyposażenie sali o następującej treści: 

" Wycenę sporządzono na podstawie opisów z przedmiarów, ale dokumentacja jest całkowicie inna. 

Sprzęt z przedmiaru jest dla hali widowiskowo - sportowej o wymiarach areny min. 44 x 24 m + 

widownia a tymczasem hala ma ledwo 17 x 24 m (między ścianami). Ktoś na szybko wrzucił opis 

oderwany od rzeczywistości bez korekty ilości i rodzaju sprzętu na podstawie dokumentacji 

rysunkowej." Proszę o doprecyzowanie co wchodzi w skład wyposażenia sali. 

 

Odpowiedź: jak pytanie 9 

 

 

 

Pytanie nr 9 

Poniżej przedstawiam następujące uwagi firm, które zajmują się wyposażeniem sal: 

 

Pytanie 9.1 

 

Koszykówka - boisko główne + 2 boiska treningowe - wszystkie kosze podwieszane: do 

wyjaśnienia z Inwestorem: 
- Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości do 9 m i przy dwóch 

punktach mocowania do dźwigarów (sterowanie bezprzewodowe z pilota w komplecie)-  

Sugestia: 
Kosze podwieszane na tak małą halę są niepotrzebne. Powinny być kosze naścienne uchylne składane 

w bok na ścianę o wysięgu 1,8 m - 2 sztuki (boisko główne - linie malowane 60 cm od ścian 

szczytowych) i o wysięgu 1,2 m - 4 sztuki (treningowe). Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką 

otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: Wprowadzono  kosze naścienne uchylne składane w bok na ścianę o wysięgu 1,8 m - 2 

sztuki (boisko główne - linie malowane 60 cm od ścian szczytowych) i o wysięgu 1,2 m - 4 sztuki 

(treningowe),  poprawiono przedmiar. 

 

Pytanie nr  9.2 Koszykówka treningowa - 4 kosze najazdowe o wysięgu 2,25 m. 

- Kosz najazdowy, o wysięgu 2,25 m, składany hydraulicznie manualnie, tablice ze szkła akrylowego 

105 x 180 cm, obręcz uchylna, osłony tablic i konstrukcji, siatka, atest FIBA level III 

Sugestia: 

Dla tych koszy nie ma ani miejsca na tej hali (za mała), ani zastosowania (kosze treningowe już są). 

Pozycja, której nie powinno być. Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy 

zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: nie wykonujemy, poprawiono przedmiar 
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Pytanie nr 9.3  Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne). 

Sugestia: 

Za duża ilość osłon w stosunku do ilości słupków. Poza tym trochę przesadzona jest ilość stanowisk i 

osłon w sumie. 

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: W przedmiarze jest opis komplet. Należy wykonać dostosowując do wielkości boiska 

 

Pytanie nr 9.4 

Piłka ręczna - boisko główne 

- Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi, certyfikat IHF 

Sugestia: 

Na co komu bramki z atestem IHF, skoro obiekt nie spełnia żadnych wymogów areny dla rozgrywek 

IHF.  

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z opisem. Zamawiający nie wymaga  certyfikatu IHF. 

 

Pytanie nr 9.5. 

Tenis ziemny- 2 pełne komplety 

Sugestia: 

Na tej hali ledwo mieści się jeden tenis ziemny, więc po co jest i gdzie ma być zamontowany drugi 

komplet? 

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź:  Należy wycenić  jeden  tenis ziemny 

 

Pytanie nr 9.6. 

Tablica wyników sportowych profesjonalna  

Sugestia: 

Taka wielka tablica może być zamontowana na tak małej hali? Proszę sprawdzić czy na pewno 

Inwestor taką chce? 

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

 

Odpowiedź:  

Podstawowe dane techniczne: 

 Wymiary tablicy: ok 130 x 100  cm 

 Wysokość modułów LED:  10 do 15 cm 

 Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności 

 Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty 

 Widoczność: 50 do 60 metrów 

 Zasilanie: 230 V / 50 Hz 

 Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe 

 Sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe - pulpit sterowniczy 

 Sygnał dźwiękowy 

Wskazywane parametry: 

 Czas rzeczywisty 

 Ustawiany czas gry 

 Wskaźnik zatrzymania czasu 

 Wskaźnik zagrywki 

 Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów 

 Nr części meczu od 0 do 9 

 Przerwy na żądanie 
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 Programowane nazwy drużyn 

 Stan setów lub suma fauli 

 Dodatkowa linia tekstowa 

 

 

 

Pytanie 9.7 

Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory). 

Sugestia: 

W tytule jest podział hali na 2 sektory (prawidłowy), ale ilości dotyczą podziału hali na 3 sektory. 

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: Wykonać 1 sztukę, poprawiono przedmiar 

 

Pytanie 9.8. 

Unihokej 

Sugestia: 

Bandy mają mieć wymiar 20 x 40 m, a tymczasem hala ma wymiar 17 x 24 m - coś to nie współgra. 

Proszę o odniesienie się do uwagi, jaką otrzymaliśmy od firmy zajmującej się wyposażeniem! 

Odpowiedź: nie wykonywać, poprawiono przedmiar 

 

 

Pytanie 9.9  

Wyposażenie ruchome 

Czy należy wyceniać całe wyposażenie ruchowe i w takiej ilości? Jest on nieadekwatny do rodzaju 

szkoły. 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z przedmiarem  

 

 

Pytanie  11 

W związku z zamiarem przystąpienia do wyżej wymienionego postępowania proszę o wyjaśnienie 

nieścisłości, które zauważyła profesjonalna firma wykonująca sprzęt sportowy. 

 

Pytanie  11.1 

Sprzęt z przedmiaru jest dla hali widowiskowo - sportowej o wymiarach areny min. 44 x 24 m + 

widownia, a tymczasem hala ma 17 x 24 m (między ścianami). 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

Pytanie  11.2 

Koszykówka - boisko główne + 2 boiska treningowe - wszystkie kosze podwieszane.  

Kosze podwieszane na tak małą halę są nieporozumieniem. Powinny być kosze naścienne uchylne 

składane w bok na ścianę o wysięgu 1,8 m - 2 sztuki (boisko główne - linie malowane 60 cm od ścian 

szczytowych) i o wysięgu 1,2 m - 4 sztuki (treningowe). 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.3 

Koszykówka treningowa - 4 kosze najazdowe o wysięgu 2,25 m.  

Dla tych koszy nie ma ani miejsca na tej hali (za mała), ani zastosowania (kosze treningowe już są). 

Pozycja, której nie powinno być. 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.4 
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Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) - 2 pełne komplety łącznie ze stanowiskami i 

osłonami. 

Za duża ilość osłon w stosunku do ilości słupków. Poza tym trochę przesadzona jest ilość stanowisk i 

osłon w sumie. 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.5 

Piłka ręczna - boisko główne. 

Bramki z atestem IHF są niepotrzebne, skoro obiekt nie spełnia żadnych wymogów areny dla 

rozgrywek IHF. 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.6 

Tenis ziemny – 2 pełne komplety 

Na hali ledwo mieści się jeden tenis ziemny więc po co jest i gdzie ma być zamontowany drugi 

komplet? 

Odpowiedź:  udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.7 

Tablica wyników sportowych profesjonalna 

Taka wielka tablica może być zamontowana na tak małej hali, ale czy na pewno Inwestor taką chce? 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.8 

Kotara grodząca z napędem elektrycznym 

W tytule jest podział hali na 2 sektory (prawidłowy) ale ilości dotyczą podziału hali na 3 sektory. 

Odpowiedź:  udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

 

Pytanie  11.9 

Unihokej. 

Bandy mają mieć wymiar 20 x 40 m, a tymczasem hala ma wymiar 17 x 24 m. 

Odpowiedź: udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

Pytanie  11.10 

Wyposażenie ruchome. 

Za duża ilość równoważni w porównaniu do wielkości hali. 

Odpowiedź:  udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

Pytanie  11.11 

Ponadto przypominam o prośbie umieszczenia kosztorysów w formie ath., bądź tak jak to uczynił 

Zamawiający w kosztorysie wyposażenie, kosztorys w formie szczegółowej. 

Odpowiedź:  udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 9 

 

 

 

Pytanie 12 

W dokumentacji nie znaleźliśmy wizualizacji, prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej krzeseł.  
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Odpowiedź: 

 

Ławki korytarzowe  muszą  posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12727:2004. Siedziska 

szeregowe. Siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu wysokociśnieniowego 

wytworzone poprzez rozdmuch. Kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z 

normami. W tylnej części siedzisko miejsce do chwytu oraz miejsce do oznakowania, zaprojektowane 

zgodnie z zasadami ergonomii. Stelaż z profilu spawanego o wymiarach ok. 50 x 30 x 2 mm, malowany 

proszkowo. Nogi stelaża muszą posiadać zakończenia zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 

Stelaż w kolorze czarnym lub szarym. Możliwość dostosowania siedzisk od rozmiaru 2 do7. Zestaw 

siedziskowy: 10kpl  x 5 siedzisk;  10 kpl  x 4 siedziska,  15 kpl. x  3 siedziska ,  15 kpl x  2 siedziska.    

 

 

 

 

Pytanie  13 

W projekcie jest dach zielony, prosimy o potwierdzenie, że oferta nie ma zawierać kosztów 

nasadzenia krzewów i innych roślin.  

Odpowiedź: bez nasadzenia drzew i krzewów, wykonać tylko trawę sztuczną. 

 

Pytanie 14 

W dokumentacji są pliki z wyposażeniem kuchni, sanitariatów ( i inne ), w przedmiarach nie 

zauważyliśmy tych pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że oferta ma zawierać jedynie wyposażenie 

wyszczególnione w przedmiarach.  

Odpowiedź: poprawiono przedmiar 

 

Pytanie 15 

    Chcielibyśmy przedstawić rzetelną, kompletną i atrakcyjną cenowo ofertę, dlatego też zwracamy się 

z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 03.07.2020 r. na 10.07.2020 r. (piątek).  

 

Odpowiedź:  Termin zostaje przesunięty 

 

 

Pytanie  16 

Prosimy o informację, czy wykonawca może dokonywać samodzielnie zmian w przedmiarach robót.  

Odpowiedź:  nie 

 

Pytanie 17 

Ze względu na okres urlopowy, obszerną dokumentację projektową, konieczność załączenia do oferty 

kosztorysów oraz pozyskanie rzetelnych wycen od podwykonawców zwracamy się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert. 
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Odpowiedź: 

 

Termin został przesunięty 

 

 

Pytanie 18 

W udostępnionej dokumentacji brak opisów warstw dla projektowanej drogi pożarowej oraz 

chodników. Prosimy o udostępnienie przekrojów drogowych. 

Odpowiedź: rysunki dołączono 1 i 2 

 

Pytanie 19 

W jaki sposób ma zostać wykonana podłoga w gabinecie dyrektora? Na przekroju BB (rys. A6) podłogę 

oznaczono jako warstwę P4, natomiast brakuje jej opisu.   

Odpowiedź: Wykładzina igłowa 

 

Pytanie 20 

W dokumentacji technicznej na rysunku dot. technologii kuchni (W31) widnieje wykaz urządzeń, 

którego brak w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres 

zadania.  

Odpowiedź: poprawiono przedmiar 

 

Pytanie 21 

Dot. więźby dachowej: z  jakiego materiału mają zostać wykonane belki BD1-BD8 – prosimy o podanie 

parametrów oraz dokładnych wymiarów belek.  

Odpowiedź: belki prefabrykowane  lub zezwala się na monolityczne po 

przedstawieniu rysunków zastępczych przez wykonawcę, Zabezpieczone lub wykonane w systemie 

R30. 

 

Pytanie 22 

W dokumentacji projektowej na przekroju CC (rys. W1) oraz na przekroju BB (rys. A6) umieszczono 

opis warstwy dachu D1 – w przytoczonym opisie występują rozbieżności.  

Prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób należy wykonać dach D1. Należy zastosować blachę 

trapezową czy wykonać deskowanie? 

Odp: wszędzie wykonać blachę trapezową R30 w kolorze w uzgodnieniu z zamawiającym, obudowę 

wentylacji w sali gimnastycznej wykonać z blachy kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 

 

Pytanie 23 

Z jakiego materiału należy wykonać deskowanie 4,5cm opisane w warstwie D1 (deska, OSB)? 

Odpowiedź:  nie dotyczy nie wykonujemy 

 

Pytanie 24 

Prosimy o określenie klasyfikacji ogniowej dla pokrycia dachowego.  

Odp: Dach w systemie RE30 

 

Pytanie  25 

Do prawidłowego wykonania pokrycia dachu niezbędne będzie wykonanie paroizolacji – prosimy o 

podanie parametrów oraz uzupełnienie przedmiaru budowlanego o pozycję dot. wykonania paroizolacji 

dachu.  

Odpowiedź: Cały dach należy wykonać w systemie RE30 
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Pytanie  26 

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji na montaż wełny mineralnej. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru 

Odpowiedź:  uzupełniono 

 

Pytanie 27 

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji na montaż blachy trapezowej bądź deskowania. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  uzupełniono 

 

Pytanie  28 

Wg zapisów SIWZ oraz umowy wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. Przy takim systemie rozliczania naszym zdaniem konieczne jest rozbicie pozycji 

dotyczących wykonania dachu (poz.71, poz.223). Prosimy o wyodrębnienie osobnej pozycji na:  

- wykonanie obróbek blacharskich  

- montaż rynien 

- montaż rur spustowych. 

Odpowiedź: uzupełniono 

 

Pytanie  29 

W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji na wykonanie ścianki S4 widocznej na dachu na 

przekroju CC (rys. W1). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź:  uzupełniono 

 

Pytanie 30 

Na rysunkach A9 i A10 pokazujących elewacje budynku występuje „okładzina imitująca drewno”. 

Prosimy o szczegółowe informacje w jakiej technologii ma zostać wykonana ta część elewacji?  

Odpowiedź: tynk wykonany na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: 

beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne). Tynk przeznaczony jest do wykonywania 

powierzchni imitującej fakturę drewna, która jest odciskana w tynku za pomocą formy silikonowej – 

tworzy trwałe i dekoracyjne wykończenie powierzchni elewacji. Może być nakładany na całej 

powierzchni elewacji lub jej fragmentach. Następnie pomalowany bejcą, kolor jak w projekcie. 

 

Pytanie  31 

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji na dostawę i montaż wymianów stalowych dla stropu 

nad parterem w ilości 184,41kg oraz nad I piętrem w ilości 148,73kg. Prosimy o dodanie pozycji do 

przedmiaru.  

Odpowiedź: uzupełniono 

 

Pytanie  32 

W dokumentacji projektowej na rys. W12 oraz na rzutach kondygnacji występują „gry korytarzowe”. 

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dla wykonania gier na korytarzach. Prosimy o 

określenie czy wchodzą one w zakres zadania. Jeżeli tak, to prosimy o korektę przedmiaru oraz 

informację, jakie gry należy uwzględnić w wycenie.  

 

Odpowiedź: Gry wchodzą w zakres zadania.  Jest to wykładzina wykonana jak na rysunkach (kolor i 

kształt). Dodano do przedmiaru. 

 

Pytanie 33   

Wg dokumentacji projektowej posadzki należy wykonać na wylewce cementowej gr. 7cm, natomiast w 

przedmiarze robót budowlanych uwzględniono wylewkę cementową gr. 10 cm. Prosimy o jednoznaczne 

określenie jaką grubość ma mieć wylewka cementowa podłogi na gruncie oraz stropów 

międzykondygnacyjnych.  

Odpowiedź: Jak w przedmiarze 
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Pytanie  34 

Wg projektu ściany działowe gr. 12cm wykonane mają być z bloczków gazobetonowych, natomiast wg 

przedmiaru mają zostać wykonane z bloczków silikatowych – prosimy o określenie z jakiego materiału 

należy wykonać ściany działowe gr. 12 cm.  

Odpowiedź: Z gazobetonu, spoiny pionowe i poziome 

 

Pytanie  35 

Wg przekroju CC (rys. W1) ściana w osi 8 ma zostać wykonana z bloczków silikatowych, natomiast wg 

rysunków konstrukcyjnych (np. rys. K-04.00) ta sama ściana jest wykonana z bloczków z gazobetonu – 

prosimy o jednoznaczne określenie materiału ściany.  

Odpowiedź: Z gazobetonu, spoiny pionowe i poziome 

 

Pytanie 36 

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dot. wykonania schodów zewnętrznych – prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź: dodano pozycje do przedmiaru 

 

Pytanie  37 

Wg części opisowej projektu wykonawczego pkt. 3.11.2 oraz 3.11.3 panele sufitu podwieszanego mają 

być w kolorze białym, natomiast wg przedmiaru budowlanego kasetony mają być kolorowe. Ponadto 

wg przedmiaru oraz dokumentacji rysunkowej wszystkie sufity modułowe są jednego typu, a wg opisu 

branży architektonicznej na korytarzach zaprojektowano sufity dekoracyjne o odmiennych wymiarach 

płyt. Prosimy o jednoznaczne określenie typu sufitów podwieszanych i rozdzielenie w przedmiarze.  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z opisem wykonawczym br architektonicznej (budowlanej) 

 

Pytanie  38  

W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono wywozu i utylizacji gruntu z wykopów. Prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź: dodano pozycje do przedmiaru 

 

Pytanie  39 

W przedmiarze robót budowlanych, w dziale dotyczącym wykonania sali gimnastycznej nie 

uwzględniono wykonania podsypki piaskowej dla podłogi na gruncie (warstwa P1) w ilości 180 m3. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź: dodano pozycję do przedmiaru 

 

Pytanie 52 

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej.   

Odpowiedź: zamieszczono na BIP w dniu 26.06.2020r.  

 

 

Pytanie  53.  

Zwracamy się o zamieszczenie specyfikacji opraw oświetleniowych. Według projektu elektrycznego 

„Specyfikacja według legendy osprzętu oświetleniowego.” 

Odpowiedź:  dodano PDF legendę opraw + ilości 

 

Pytanie 60 

 Umowa §2 ust. 3 lit. d umowy - "prowadzenia prac w sposób nieutrudniający odbywanie się zajęć 

szkolnych;" Zapis nieprecyzyjny. Proszę doprecyzować co Zamawiający za utrudnianie i nieutrudnianie 

odbywanie się zajęć szkolnych 

 

Odpowiedź: Oznacza zachowanie warunków  BHP i unikanie nadmiernego hałasu i zapylenia 
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Pytanie 61 

 Umowa §2 ust. 4 lit. b Co Zamawiający rozumie pod zwrotem „bez ograniczeń”? 

 

Odpowiedź:  Zwrot bez ograniczeń zastępuje się słowem „bezwarunkowo”  

 

 

Pytanie 66 

 Zgodnie z art. 29 ustęp 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2019 r. poz. 1843) Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób  jednoznaczny  i 

wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + 

prace projektowe”. Zamawiający nie określił jakie prace projektowe mają zostać wykonane, a także 

nie umieścił prac projektowych w kodach CPV jako element przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź:  Wykonanie  projektu nie  stanowi przedmiotu zamówienia  

 

 

Pytanie 67  

 Zgodnie z art. 29 ustęp 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2019 r. poz. 1843) Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób  jednoznaczny  i 

wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Zamawiający ani w kosztorysach ani w dokumentacji projektowej nie określił parametrów materiałów 

aby wykonawcy mogli porównać równoważność rozwiązań. 

Jako przykłady można by podać nie opisanie w żaden sposób pomp i innych materiałów sanitarnych 

czy umieszczenie całego działu „instalacji gazowej” jako jeden komplet. Proszę o określenie 

parametrów materiałów 

Z uwagi na potrzebę wyjaśnienia wszystkich niejasności dotyczących dokumentacji projektowej, 

kosztorysów jaki zapisów SIWZ i umowy, tym, że dostawcy i hurtownię z powodu epidemii COVID-

19 pracują w trybie zdalnym i łańcuch wyceny zapytań wydłuża się w czasie, wnoszę o przesunięcie 

terminu składania ofert o 11 dni, na dzień 14.07.2020r. 

 

Odpowiedź: jest na rysunkach wykonawczych np s44 

 

 

Pytanie 71 

 Brak w przedmiarach ilości rolet plisowanych. Prosimy o informację jakie wymiary i ilości. 

Czy należy dopisać pozycję w przedmiarach. 

Odpowiedź: dodano do przedmiaru 

 

Pytanie 72 

Brak w przedmiarach ilości i wymiarów narożników ściennych - odbojnic. Prosimy o podanie ilości i 

wymiaru - wysokości. 

Odpowiedź: dodano do przedmiaru, opis jest w opisie wykonawczym pkt 3.5.2 

 

Pytanie 73 

Brak w przedmiarach tabliczek na drzwi - ilości i wymiarów ( ile tabliczek z napisami i jakie, ile 

numerków i jak numerowane sale oraz brak innych oznaczeń - typy rysunek)  

 

Odpowiedź:  Forma  i  treść  będą konsultowane  z zamawiającym na roboczo. Ilość wg zestawienia 

stolarki budowlanej drzwiowej wewnętrznej.  

 

Pytanie 74 
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Brak w przedmiarach - gier korytarzowych, prosimy o informację czy należy dopisać pozycję do 

przedmiaru? 

Odpowiedź:  odpowiedź jak w pytaniu nr  32 

 

Pytanie 75 

Brak podania wymiarów wycieraczek i ilości. Prosimy o podanie ilości i w jakich wymiarach.  

Odpowiedź:  jest w opisie pkt 3.5.2 i na rysunku wykonawczym W43 

 

Pytanie 76 

W pozycji 317 przedmiaru robót budowlanych dotyczącym wykonania nawierzchni bezpiecznej 

policzono warstwę odsączającą z piasku gr. 5 cm – w dokumentacji projektowej (rysunek 

zagospodarowania terenu) grubość tej warstwy powinna wynosić 10 cm. Prosimy o korektę przedmiaru.  

Odpowiedź: korekta wykonana 

 

Pytanie 77 

W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach dot. izolacji cieplnej ścian fundamentowych policzono 

wełnę mineralną. Wg dokumentacji projektowej (warstwa SF1) powinien to być XPS gr. 20 cm – 

prosimy o korektę przedmiaru.  

Odpowiedź: korekta wykonana 

 

Pytanie  78 

Wg dokumentacji rysunkowej (rys. A5) jako izolację termiczną dla podłogi na gruncie należy 

zastosować wełnę mineralną, natomiast w opisie branży architektonicznej pkt. 3.3.3 widnieje informacja 

o styropianie EPS 100. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału i parametrów izolacji dla warstwy 

P1. 

Odpowiedź:  korekta wykonana 

 

Pytanie  79 

Brak w projekcie instalacji elektrycznych schematu rozdzielni ROZ, prawdopodobnie rys. E19. Prosimy 

o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź:  dodano rys E18_ROZ 

 

Pytanie   80 

W projekcie instalacji elektrycznych brak legendy opraw oświetleniowych. Prosimy  

o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź:  Załączeniu 

 

Pytanie  81 

Przedmiar budowlany jest podzielony na dwie części, podłoga sportowa powtarza się w obu częściach, 

tj. w pozycjach : 68d.1.10.2.1 oraz 213d.2.10.4.2., prosimy o informację w której części należy 

uwzględnić tą pozycję. 

 

 
Odpowiedź:  korekta wykonana 

 

Pytanie 82 

Proszę o wskazanie parametrów opraw – na rzutach w legendzie istnieje zapis dotyczący opraw : 

„Specyfikacja według legendy osprzętu oświetleniowego” – lub wskazanie gdzie w zamieszczonych 

dokumentach znajduje się ta „legenda osprzętu oświetleniowego”. 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 
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Pytanie  83 

Proszę o potwierdzenie, czy bramki do piłki ręcznej muszą mieć certyfikat IHF? 

Odpowiedź: odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie 84 

Proszę o informację czy na pewno mają być dwa komplety do tenisa ziemnego jeśli tak to gdzie ma 

być montowany drugi? Na Sali zmieści się tylko jeden. 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie 85 

Na ile sektorów ma być dzielona sala na 2 czy 3 są rozbieżności w komendacji? 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie  86 

Bandy do hokeja w dokumentacji mają wymiary 20x40, a sala 17x24 więc się nie mieszczą jakiej 

wielkości maja być? 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie  87 

Proszę o informację czy Inwestor przewiduje zamianę koszy powieszanych do koszykówki na kosze 

naścienne składane na ścianę? 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie  88 

Brak w projekcie instalacji elektrycznych schematu rozdzielni ROZ, prawdopodobnie rys. E19. Prosimy 

o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie  89 

W projekcie instalacji elektrycznych brak legendy opraw oświetleniowych. Prosimy  

o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź:  odpowiedź udzielona wcześniej 

 

Pytanie  90 

Prosimy o podanie na zestawieniu stolarki okiennej z jakiego materiału wykonane są dane drzwi i okna 

(aluminium, stal, drzwi płytowe itp.) 

Odpowiedź: Cała stolarka zewnętrzne, wewnętrzna dwuskrzydłowa, drzwi EI30 lub 60 – aluminiowa 

(drzwi EI może metalowe po uzgodnieniu z zamawiającym wyglądu) pozostałe drzwi do pomieszczeń 

jak w opisie wykonawczym 

 

Pytanie  91 

Prosimy o informację, czy tabliczki na drzwi wchodzą w zakres przetargu. 

Odpowiedź:  tak 

 

 

Pytanie  92 

Prosimy o udostępnienie opisu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 

Odpowiedź: Udostępniono 

 

Pytanie  93 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dla w/w Inwestycji; na zestawieniach i 

rzutach brak opisu dla poszczególnych elementów stolarki.  

 W opisie architektonicznym dotyczącym stolarki okiennej i drzwiowej; 

- okna i drzwi zewnętrzne określono jako aluminiowe lub metalowe; 
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- okna i drzwi wewnętrzne drewniane i aluminiowe lub stalowe. 

 Natomiast w SIWZ cz. budowlana jest mowa o stolarce okiennej z PCV. 

 W związku z powyższym, proszę podać, które elementy stolarki okiennej i drzwiowej są (oznaczenia 

wg. zestawień)?; 

 - aluminiowe; 

 - PCV; 

 - drewniane, 

 - stalowe.  

 

Odpowiedź:  Cała stolarka zewnętrzne, wewnętrzna dwuskrzydłowa, drzwi EI30 lub 60 – aluminiowa 

(drzwi EI może metalowe po uzgodnieniu z zamawiającym wyglądu) pozostałe drzwi do pomieszczeń 

jak w opisie wykonawczym 

 

Pytanie  94 

Proszę o podanie   parametrów  i opisu  do każdej   wykładziny  oddzielnie : heterogerniczna- 3 

rodzaje;  homogeniczna  ; sportowa 

Projekt zawiera  jedną  zbiorcza  tabelkę  , parametry  w niej  podane  dotyczą  wszystkich   wykładzin 

wzajemnie  zaprzeczające  sobie i uniemożliwiają wytypowanie  pojedynczej  wykładziny  która  

należy  wycenić. 

Odpowiedź:  wykonać zgodnie z opisem wykonawczym pkt 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

 

Pytanie  95 

Brak w przedmiarze przewodów grzewczych na dach. Prosimy o  uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  Uzupełniono 

 

Pytanie 96 

Brak w przedmiarze ułożenia bednarki w wykopie razem z kablem oświetlenia zewnętrznego. Prosimy 

o  uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Uzupełniono 

 

Pytanie 97 

Po zapoznaniu się z projektami instalacji elektryczne, zauważamy rozbieżności między projektem a 

przedmiarem. W niektórych przypadkach ilości z projektu różnią się od ilości w przedmiarze. Brak w 

przedmiarze opraw oznaczonych na projekcie AW08 i AW09. Czy przedmiar jest obowiązkowy czy 

można go zmieniać i modyfikować 

Odpowiedź:  Poprawiono 

 

 

Pytanie 98 

Aktywny System Bezpieczeństwa – prosimy o informację  jakie należy przyjąć parametry systemu, jaki 

DEX, MD-2. W dokumentacji brak tych informacji. 

Odpowiedź: aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 

składa się z: 

DEX/FA- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej  

MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu (opatentowany sposób sterowania) 

MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy 

 

Pytanie 99 

Brak w przedmiarze instalacji dzwonka szkolnego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: dodano 

 

Pytanie 100 

Zasilanie budynku od ZK do RGS – w przedmiarze jest YKXS 4x120mm2, natomiast w projekcie jest 

YKXS 4x150mm2. Prosimy o informację który przekrój kabla jest właściwy.  
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Odpowiedź: poprawiono 

 

Pytanie 101 

Brak w przedmiarze zasilania z RGS do RG w istniejącym budynku na parterze kablem YKY 5x25mm2. 

Brak możliwości zmierzenia długości kabla. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: poprawiono 

 

Pytanie 102 

Prosimy  o uzupełnienie przedmiaru o wytyczenie tras kablowych. 

Odpowiedź: poprawiono 

 

 

Pytanie 103 

Brak w przedmiarze instalacji telefonicznej oraz centrali telefonicznej. Prosimy  o   uzupełnienie 

przedmiaru 

Odpowiedź: poprawiono 

 

Pytanie 104 

Brak w przedmiarze punktów dostępowych WI-FI. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  poprawiono 

 

Pytanie 105 

KD –  w przedmiarze w drzwiach  ujęte są elektrozaczepy, natomiast w opisie projektu mowa jest o 

zworach elektromagnetycznych. Prosimy o informację,  co przyjąć w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź:  poprawiono przedmiar o wykonanie również zwory magnesowe elektromagnetyczne aby 

drzwi na co dzień otwarte.   

 

Pytanie 106 

Aktywny System Bezpieczeństwa – prosimy o informację  jakie należy przyjąć parametry systemu, jaki 

DEX, MD-2. W dokumentacji brak tych informacji. 

 

Odpowiedź:  Odpowiedź jak w pytaniu 98 

 

 

Pytanie  107 

Brak w przedmiarze instalacji dzwonka szkolnego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź:  odpowiedź jak w pytaniu 99 

 

Pytanie  108 

Zasilanie budynku od ZK do RGS – w przedmiarze jest YKXS 4x120mm2, natomiast  

w projekcie jest YKXS 4x150mm2. Prosimy o informację który przekrój kabla jest właściwy. 

 

Odpowiedź:  odpowiedź jak w pytaniu 100 

 

 

Pytanie  109 

Brak w przedmiarze zasilania z RGS do RG w istniejącym budynku na parterze kablem YKY 5x25mm2. 

Brak możliwości zmierzenia długości kabla. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: jak w pytaniu  101  

 

Pytanie 110 
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Prosimy  o uzupełnienie przedmiaru o wytyczenie tras kablowych. 

 

Odpowiedź:  jak w pytaniu 102 

 

Pytanie 111 

Brak w przedmiarze instalacji telefonicznej oraz centrali telefonicznej. Prosimy  o  uzupełnienie 

przedmiaru 

 

Odpowiedź:   jak w pytaniu 103 

 

Pytanie  112 

Brak w przedmiarze punktów dostępowych WI-FI. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź:  jak w pytaniu 104 

 

Pytanie 113 

KD –  w przedmiarze w drzwiach  ujęte są elektrozaczepy, natomiast w opisie projektu mowa jest o 

zworach elektromagnetycznych. Prosimy o informację,  co przyjąć w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź:  jak w pytaniu 105 

 

Pytanie  114 

Rysunek „W48 – Szczegół windy” pokazuje 4 przystanki, ale rysunek „K-06.00 – Przekroje budynku” 

pokazuje 3. Prosimy o informację, którą wersję przyjąć do oferty.  

Odpowiedź:   

Jak w przekroju 

 

Pytanie 115 

Czy kabina dźwigu ma być przystosowana do podłączenia kamery przez Zamawiającego (dostarczenie 

kamery po stronie Zamawiającego), czy oferta ma zawierać także dostarczenie kamery? 

Odpowiedź:   

Tak kamera ma być na wyposażeniu oraz możliwość podłączenia do internetu 

 

Pytanie 116 

Czy któreś z drzwi szybowych powinny mieć odporność ogniową? Jeżeli tak, to które? 

Odpowiedź:  nie 

 

 

Pytanie 117 

Czy ze względu na przeznaczenie budynku Inwestor chce zastosować dla dźwigu kontrolę dostępu? 

Jeżeli tak, to jaki rodzaj? 

Odpowiedź:  Nie jest wymagana 

 

Pytanie 118 

Odnośnie opcji opisanej jako zdalny monitoring techniczny dla dźwigu: czy opcja ta jest konieczna? 

Przeważnie stosuje się ją na osiedlach, gdzie jest duża ilość dźwigów, więc w sytuacji gdzie jest tylko 

jedno urządzenie dźwigowe, opcja ta znacznie zwiększy koszt urządzenia, gdyż jest rzadko w takich 

sytuacjach wykorzystywana. Czy możemy zaoferować urządzenie bez tej opcji? 

Odpowiedź:  Musi posiadać opcje 

 

Pytanie  119 

Prosimy o informację, które pozycje z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej mają być  w aluminium 

bezklasowym ? 

Odpowiedź:   wykonać zgodnie z rysunkami 
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Pytanie 120 

Prosimy o informację, jakie wyposażenie należy zastosować w drzwiach ? 

Odpowiedź:  Wykonać zgodnie z projektem, opisem i z uzupełnieniami do przetargu 

 

Pytanie  121 

Prosimy o informację jaki   kolor stolarki należy zastosować od zewnątrz ? 

Odpowiedź:  Siwy obustronny jak na rys A10 

 

Pytanie 122 

Z uwagi na brak szczegółowych danych w projekcie dot w/w zadania prosimy o zamieszczenie 

specyfikacji nawierzchni akrylowej placu zabaw. 

Odpowiedź:  Dołączono dodatkowy przedmiar opisujący 

 

Pytanie 123 

Prosimy o dopisanie do przedmiaru wyposażenia lub oddzielnego przedmiaru urządzeń zabawowych 

jakie mają znajdować się na placu zabaw. 

Odpowiedź:   dołączono 

 

 

Pytanie 124 

W zestawieniu  dokumentów załączonych do SIWZ nie ma  specyfikacji opraw (moc, typ, sprawność), 

tym samym nie możliwa jest precyzyjna wycena oświetlenia. Prosimy o udostępnienie ww. specyfikacji. 

  

Odpowiedź:  w załączeniu 

  

Pytanie 125 

  

Pytania z zakresu wentylacji. 

  

W dokumentacji brak szczegółowych informacji odnośnie urządzeń wentylacyjnych (brak podanych 

spręży) 

  

Odpowiedź:   Poniżej zestawienie wentylatorów oraz central wentylacyjnych 

 

 

Lp

oznaczenie 

wentylatora Q system typ wentylatora Napięcie Pmax
SPRĘŻ

- m
3
/h

nawiew/w

ywiew kanałowy V/Hz W
-

1 W1 3450 wywiew dachowy 400/50Hz 800 350

2 W2 50 wywiew kanałowy 230/50Hz 18 110

3 W3 570 wywiew kanałowy 230/50Hz 90 220

4 W4 250 wywiew kanałowy 230/50Hz 50 175

5 W5 390 wywiew kanałowy 230/50Hz 90 150

6 W6 300 wywiew kanałowy 230/50Hz 50 175

7 W7 620 wywiew kanałowy 230/50Hz 95 180

8 W8 250 wywiew kanałowy 230/50Hz 50 175

9 W9 50 wywiew kanałowy 230/50Hz 24 110

10 W10 50 wywiew kanałowy 230/50Hz 24 110

11 W01 5350 wywiew dachowy 400/50Hz 850 200

12 W02 5350 wywiew dachowy 400/50Hz 850 200

13 CNW1 5000/5000 N/W centrala nawiewno-wywiewna 400/50Hz 5000 350

14 CNW2 6185/3705 N/W centrala nawiewno-wywiewna 400/50Hz 7000 350

15 CNW3 2860/2510 N/W centrala nawiewno-wywiewna 400/50Hz 5000 350

16 CNW4 3890/1200 N/W centrala nawiewno-wywiewna 400/50Hz 5000 350

WENTYLATORY KANAŁOWE
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Pytanie 126 

W dziale klimatyzacja znajduje się pozycja dostawa urządzeń klimatyzacyjnych  1kpl.  – prosimy o 

doprecyzowanie pozycji.  

  

Odpowiedź:  W tej pozycji znajdują się agregaty freonowe do central wentylacyjnych. Dane 

agregatów na rysunku dachu. Agregat dla centrali CNW4 – 14,0 kW, dla centrali CNW1 - 28 kW. 

  

  

  

Pytanie 127 

Prosimy o podanie ilości dysz dalekiego zasięgu przepustnic oraz faktycznie założonej ilości kanałów 

wentylacyjnych – brak informacji w przedmiarze. 

  

Odpowiedź:  Załączamy specyfikacje urządzeń i kanałów wentylacyjnych.  

 

Pytanie  128  

  

Pytania odnośnie wykończenia nawierzchni  

  

Prosimy o  informacje do przedmiaru pkt 307 – Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm typu 60/8 – 

jaka to jest i jaki jest kolor nawierzchni? 

Odpowiedź:  Kostka kształt cegły, zwykła szara 

 

Pytanie 129 

Prosimy o informacje o obrzeże gumowe SBR pkt. 322  i płytę gumową SBR wymiary/ grubość / 

kolorystykę oraz wysokość upadku pkt 323? 

Odpowiedź: Dostateczne wyjaśnienia dano razem z przedmiarem placu zabaw 

 

Pytanie 130 

Do działki na której będzie prowadzona rozbudowa prowadzi odcinek drogi asfaltowej, na planie 

zagospodarowania w tym miejscu pokazana jest nawierzchnia z kostki brukowej polbruk. Czy droga 

asfaltowa w tym miejscu jest do rozbiórki? 

 

Odpowiedź: nie  

 

 

Pytanie  131 

W projekcie wykonawczym podano zakup ławek (20szt), koszy na 

śmiecie(20szt) oraz stojaki na rowery (10szt)-brak w przedmiarach , czy mają znajdować się w pozycji 

wyposażenia placu zabaw wraz z wiatą śmietnikową i pojemnikami na odpady. 

 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie 132 

 

3. Odnośnie dachu zielonego - brak w przedmiarach donic na roślinność ,rodzaj i ilość roślin,  ławki, 

płytki  chodnikowe 

 

Odpowiedź:  nie są przedmiotem zamówienia  
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w  następujący sposób:  

 

 

1. Przedmiary robót zostały dostosowane do  pytań oraz zamieniony  przedmiar  pn. 

„wyposażenie”. Należy zapoznać  się  i wycenić załączone przedmiary robót.  

 

2. Rozdział  XIII pkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Stosując powyższe zalecenia, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej 

odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona jak niżej: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn:  

„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” 

nr postępowania: ZP.271.1.14.2020, 

nie otwierać przed 15.07.2020 godz.: 11:10 

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 

 

3. Rozdział  XIV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie 

zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok. 1 -parter 

w terminie do dnia  15.07.2020 r. do godziny 11:00  

4. Rozdział  XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  Oferty zostaną otwarte w siedzibie 

zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok.1 -parter 

w  dniu  15.07.2020 r. o godz. 11:10. 

 

 

 

Podpisał:  

 

Leszek Margas 

Wójt gminy Zakrzew   

 


