
Kąty Wrocławskie, dnia 2017-06-14 
 

ZP.271.24.2017         

Wszyscy Wykonawcy 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa budynku krytej pływalni z częścią 

dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, 
wraz z zagospodarowaniem terenu  
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania: 

 
Pytanie 1 Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej 
Odpowiedź 1 Dokumentacja geologiczna w załączeniu. 
 
Pytanie 2 Proszę o informacje czy serwis i konserwacja urządzeń jest po stronie Wykonawcy 
Odpowiedź 2 Po przekazaniu urządzeń dla Zamawiającego serwis i konserwacja jest po stronie 
Zamawiającego. Przed odebraniem od Wykonawcy – po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 3 Proszę o informacje czy zgodnie z pozwoleniem na wycinkę drzew – drzewa zostały 
usunięte. jeżeli nie proszę o informacje kto ponosi opłatę administracyjną za wycinkę 
Odpowiedź 3 Drzewa nie zostały usunięte. Zamawiający przewidzi nasadzenia 
rekompensacyjne. 
 
Pytanie 4 Proszę o potwierdzenie czy sadzenie drzew w ramach kompensaty jest po stronie 
Wykonawcy 
Odpowiedź 4 Nie. Nasadzenia rekompensacyjne są po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 5 Proszę o informacje jakie należy posadzić krzewy, proszę o potwierdzenie ilości 39 szt. 
Odpowiedź 5 W projekcie nie ma żadnych krzewów. 
 
Pytanie 6 Proszę o potwierdzenie że boiska nie są w zakresie postępowania 
Odpowiedź 6 Potwierdzamy. 
 
Pytanie 7 Proszę o udostępnienie przedmiaru technologii basenu 
Odpowiedź 7 Przedmiar w załączeniu. 
 
Pytanie 8 Proszę o doprecyzowanie tabeli elementów scalonych (np. co ma być zawarte w technologii 
basenu dla budynku łącznika itd.) 
Odpowiedź 8 Żaden element technologii basenowej nie jest umieszczony w łączniku. 
 
Pytanie 9 Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej dla branży elektrycznej 
Odpowiedź 9 W załączeniu.   
 
Pytanie 10 Proszę o informacje jakiej klasy należy użyć bloczki silikatowe 
Odpowiedź 10 To jest w opisie technicznym. Klasa 15, zaprawa 5. 
 
Pytanie 11 Czy w zakresie Wykonawcy jest zakup i montaż stanowiska kasowego 
Odpowiedź 11 Tak. 
 
Pytanie 12 Czy w zakresie Wykonawcy jest zakup i montaż bramek obrotowych 
Odpowiedź 12 Tak. 
 
Pytanie 13 Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres opracowania 
Odpowiedź 13 Z przetargu Zamawiający wyłącza elementy wyposażenia wyszczególnione w 
pozycjach numer 367, 370, 371, 372, 373, 386, 387, 391, 393, 394, 396, 397, 399 przedmiaru robót 
budowlanych projektu wykonawczego z dnia 14.04.2017r, takie jak między innymi: krzesła w pom 1/3 i 
1/9, krzesło ratownika na kółkach, ławka szatniowa o dług.160-180cm, pomieszczenie 1/32- regały 
metalowe wys.180cm, regały szafki z płyty HPL, sala komputerowa (pom.2/2) 20 stolików i 21 krzeseł 



obrotowych, 1 biurko, szafa ubraniowa- 1 schowek w segmencie, szafa ubraniowa – 2 schowki w 
segmencie, szafka wisząca na środki czystości, wyposażenie pokoju (1/4), wyposażenie pokoju 
(1/6/1), wyposażenie (pom. 2/4), wyposażenie w meble do pokoju ratownika . 
 
Pytanie 14  W SIWZ w pkt. 20 w Rozdziale III Informacje ogólne jest zapis o treści: 
„Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat  
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie - zatrudniał rocznie co najmniej 60 osób i jednocześnie przedstawienia zaświadczenia  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzaniu składek z tytułu zatrudnienia za wymaganą 
ilości pracowników wskazanych w oświadczeniu” 

 
Do wyżej wymienionej treści mamy następujące pytania: 
1) Na jakim etapie procedury przetargowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia,  

w szczególności, czy oświadczenie ma być załączone do oferty, czy też ma być składane przed 
udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego. 

2) Prosimy o uściślenie zapisu: „zatrudniał rocznie co najmniej 60 osób”, co do obliczania ilości 
zatrudnionych, a w szczególności, czy chodzi tutaj o: 
a. średnie zatrudnienie z ostatnich trzech lat 
b. średnie zatrudnienie roczne, najmniejsze w ostatnich 3 latach 
c. średnie miesięczne zatrudnienie, najmniejsze w ostatnich 3 latach 

3) Prosimy o uściślenie zapisu: „zatrudniał rocznie co najmniej 60 osób”, co do obliczania formy 
zatrudnienia, a w szczególności, czy chodzi tutaj o: 
a. zatrudnienie wyłącznie o umowę o pracę 
b. zatrudnienie o umowę o pracę lub o umowę kontraktową 

4) Prosimy o uściślenie zapisu: „zatrudniał rocznie co najmniej 60 osób”, co do grup zawodowych,  
a w szczególności, czy chodzi tutaj o: 
a. zatrudnienie wszystkich pracowników firmy 
b. zatrudnienie wyłącznie pracowników budowlanych 

Odpowiedź 14 
Ad. 1) Zgodnie z art. 26 ust. 3 -  Zamawiający wezwie jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Oświadczenie nie jest 
składane z ofertą 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ  w następującym zakresie: 
 
 Zmienia zapis części 2.3.2 SIWZ Warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  
f) pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, niezbędnych do 
wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym murarskich (min. 15 osób), 
ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich (min. 5 osób),  instalacji sanitarnych 
(min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób).  
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę i jednocześnie przedstawienia 
zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzaniu składek z tytułu 
zatrudnienia za wymaganą ilości pracowników wskazanych w oświadczeniu 
na prawidłowy: 
 
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej:  
f) pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, niezbędnych  
do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym murarskich (min. 15 osób), 
ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich(min. 5 osób),  instalacji sanitarnych 
(min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób). 
Zamawiający wymaga złożenia tylko oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego 
zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach  
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie" 
Ad. 2) Średnie roczne zatrudnienie 



Ad. 3) Zatrudnienie w stosunku pracy 
Ad. 4) Wszystkich pracowników 

 
Pytanie 15  Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Jak powinny być wykończone pomieszczenia klatka 
schodowa (KS) na rysunku przedstawiono płytki, natomiast w zestawieniu w opisie jako Lastriko 
Odpowiedź 15 Powinno być tak, jak w opisie, to znaczy stopnice schodów wykończone 
lastrykiem z zastrzeżeniem, że nie będą to płytki lastrykowe, tylko powłoka monolityczna.  
 
Pytanie 16 Czy w pom. 1/43 oraz 1/44 mają zostać ułożone płytki tak jak to jest w przedmiarach czy 
posadzka cementowa wg opisu. 
Odpowiedź 16 Posadzka cementowa uszlachetniona chemicznie. Dopuszczalne jest ułożenie 
płytek gresowych. 
 
Pytanie 17  Proszę o potwierdzenie, że szafki basenowe ubraniowe mają zostać wyposażone w 
zamki OTS 
Odpowiedź 17 Tak. . 
 
Pytanie 18 Proszę o informacje jakie obciążenia należy przyjąć na stropy 
Odpowiedź 18 Zgodnie z normami PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, oraz 
PN-82/B/02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 
 
Pytanie 19 Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcji i architektury PW w formacie dwg. 
Odpowiedź 19 Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg. 
 
Pytanie 20 Projektowane posadowienie płyty fundamentowej PF1 jest na -2,835m, zgodnie z zapisem 
PW-konstrukcji „woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na gł.1,8-1,9m ppt.  
(brak informacji w PW i w przedmiarze na temat sposobu odwodnienia wykopów).  
Prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie dokumentacji z badań geotechnicznych dla planowanej 
inwestycji. 
Odpowiedź 20 Dokumentację geologiczna – w załączeniu. Ze względu na dobrą 
przepuszczalność wody przez grunt zaleca się wykonanie ścianki szczelnej.  
 
Pytanie 21 Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczona dokumentacja przetargowa jest kompletna  
i obejmuje swoim zakresem wszystkie projektowane elementy wraz z kompletem zestawień stali 
zbrojeniowej dla planowanej inwestycji. 
Odpowiedź 21 Zestawienia stali zbrojenia zewnętrznych schodów i pochylni wylewanych na 
gruncie oraz osłony śmietnikowej w załączeniu.   
 
Pytanie 22 W przedmiarze budowlanym w pozycji.nr.26. przyjęto wykonanie podkładu pod ławy  
i stopy fundamentowe z piasku w ilości 17,184m3, natomiast wg. dokumentacji przetargowej podkłady 
należy wykonać z betonu w ilości 23,70m3. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i ilości 
projektowanego podkładu pod płyty, ławy i stopy fundamentowe. 
Odpowiedź 22 Podkład pod ławy, stopy i płyty wykonać z chudego betonu grubości 10 cm. 
 
Pytanie 23 W pozycjach przedmiaru budowlanego nr.31 i 32 ujęto razem 1,398 tony stali zbrojeniowej 
wg tabeli na rys. nr. K.W-05 należy wbudować 9,946 tony stali zbrojeniowej. Prosimy o wyjaśnienie  
i wskazanie prawidłowej ilości stali jaką należy uwzględnić w ofercie. 
Odpowiedź 23 Według zestawienia stali na rysunku konstrukcyjnym KW-05.. 
 
Pytanie 24 W pozycji nr.33. przedmiaru budowlanego została wyliczona błędna ilość betonu na słupy 
okrągłe zamiast 3,371m3 powinno być 4,949m3. 
Odpowiedź 24 Proszę przyjąć 4,949 m3 betonu. 
 
Pytanie 25 W pozycjach przedmiaru budowlanego nr.40 i 41 zostały wyliczone m3 betonu ścian 
żelbetowych, natomiast jednostka miary pozycji odnosi się do m2 ściany. Prosimy o wprowadzenie 
właściwej jednostki dla tych pozycji. 
Odpowiedź 25 Właściwa jednostka miary dla pozycji 40 i 41 to m3 ilości betonu. 
 
Pytanie 26 W dokumentacji przetargowej występują rozbieżności dotyczące rodzajów projektowanych 
marek betonu dla poszczególnych elementów (przedmiar, opis PW-konstrukcja, opis PW-Architektura 
SST- B 03.00.00-konstrukcje z betonu zbrojonego). Prosimy o jednoznaczne określenie 



projektowanych marek betonu dla poszczególnych elementów lub wskazanie wiążącego dokumentu, 
którym należy się kierować przy sporządzaniu wyceny. 
Odpowiedź 26 Stosować beton marki opisanej w projekcie, to znaczy C25/30 i C30/37 w 
zależności od elementu. W razie wątpliwości należy kierować się treścią projektu konstrukcji.  
 
Pytanie  27 Prosimy o uzupełnienie załączonej dokumentacji przetargowej o badania geologiczne.  
Odpowiedź 27 W załączeniu. 
 
Pytanie 28 Prosimy o uzupełnienie projektu elektrycznego: 

a) o schemat zasilania obiektu 
b) opis techniczny do projektu elektrycznego wykonawczego 
c) o rysunki elewacji rozdzielni elektrycznych 
d) uzupełnienie opisu o oprawy A W4, A W5, Dl 
e) projekt przyłączy energetycznych i telekomunikacyjne 

Odpowiedź 28  
a) schematy strukturalne znajdują się w projekcie. Schematy w załączeniu.. 
b) Przekazano w załączeniu.  
c) nie zostały wykonane, gdyż wiązało by się to ze wskazaniem producenta  
d) Uzupełniony opis opraw w załączeniu.  
e) projekty przyłączy nie wchodziły w zakres zamówienia  

 
Pytanie 29 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt drogowy. 
Odpowiedź 29 Nie wykonywano odrębnego opracowania pod tytułem „projekt drogowy”. 
Wszystkie potrzebne informacje [rzędne, spadki, przekroje konstrukcyjne i materiały] zostały 
zamieszczone w dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej.  
 
Pytanie 30 Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ co należy rozumieć przez sformułowanie: „Nazwa 
projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) „ Czy Wykonawca 
niebędący zakładem pracy chronionej  nie może ubiegać się o realizację tej Inwestycji. 
Odpowiedź 30 Tak, błąd w ogłoszeniu. 
 
Pytanie 31 Zgodnie z opisem PW Instalacje wentylacji i ciepła technologicznego w zestawieniu 
urządzeń jest wzmianka o karcie doboru centrali basenowej – proszę o udostępnienie karty doboru 
urządzeń 
Odpowiedź 31 W załączeniu. 
 
Pytanie 32 W rozdz. III pkt. 20 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniał rocznie Co najmniej 60 osób i jednocześnie 
przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzaniu składek z tytułu 
zatrudnienia za wymaganą ilość pracowników wskazanych w oświadczeniu. 
W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca który w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 
zatrudniał rocznie mniej niż 60 osób może ubiegać się o udzielenie zamówienia? 
Czy w związku z powyższym oferta Wykonawcy, który złoży oświadczenie, ze w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie zatrudniał rocznie mniej niż 60 osób będzie odrzucona? 
Odpowiedź 32 Nie, patrz odpowiedź nr 14 
 
Pytanie 33 Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę terminu składania ofert  
w  ww. postępowaniu z dnia 12 czerwca na dzień 23 czerwca 2017 r. 
Obiekt, który jest przedmiotem bieżącego postępowania jest bardzo złożony w zakresie robót 
budowlanych oraz robót instalacyjnych (sanitarnych I elektrycznych). Rzetelność przy opracowywaniu 
oferty wymaga, aby przed jej złożeniem dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanych robót  
oraz zweryfikować ilości przedmiarowe poszczególnych asortymentów robót i uzyskać aktualne 
wyceny dostaw materiałów budowlanych i urządzeń. Do tego potrzebo znacznie więcej czasu  



niż przewidział Zamawiający w SIWZ. W związku z powyższym, proszę o dodatkowy czas, który 
pozwoli  
na przygotowanie Państwu przez wszystkich wykonawców wiarygodnej oferty, opartej na realnych 
wycenach dostaw materiałów, urządzeń oraz robót branżowych. 
Odpowiedź 33 Termin przesunięto na 23.06.2017 r. 
 
Pytania dotyczące branży wentylacji i klimatyzacji: 
Pytanie  34 Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji o:     

a) kartę katalogową centrali CW1,  
b)  informację o rodzaju zastosowanego materiału kanałów wentylacyjnych w obrębie niecki   
    basenowej,   
c) specyfikację: z czego, jakiej grubości i czym zabezpieczona jest izolacja kanałów na dachu, 
d)  informację: czy, z czego i jakiej grubości zastosować izolację na kanałach czerpnych central     

            wewnętrznych, ewentualnie kanałach nawiewnych,  
e)  rysunek warsztatowy kolektorów zbiorczych na ciągu N1, 

  f)  specyfikację giętkich przewodów do połączeń elementów nawiewno-wywiewnych z instalacją. 
Odpowiedź 34  

a) karta katalogowa w załączeniu.  
b) Przewody wentylacyjne zgodne z PN-EN 1507:2007  
c) Wełna mineralna grubości 10 cm w płaszczu aluminiowym  
d) Wełna mineralna grubości 6 cm  
e) Rysunki warsztatowe nie są elementem projektu budowlanego ani wykonawczego  
f) Podano w punkcie 2. Specyfikacji technicznej  

 
Pytania dotyczące przyłącza sanitarne 
Pytanie 35 Czy zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem  
i regulatorem przepływu , odprowadzającej wody opadowe z parkingów i dróg ? (brak przedmiaru) 
Odpowiedź 35 Parking wraz z odwodnieniem będzie odrębnym zadaniem inwestycyjnym. 
 
Pytania dotyczące branży budowlanej: 
Pytanie 36 W pozycjach nr 12 i 13 przedmiaru budowanego do obliczeń przyjęto błędną grubość 
humusu zamiast 25cm przyjęto 15cm. Odpowiednio ilość m3 humusu w pozycjach 12 i 13  
do załadunku i wywozu powinna wynosić 669,69m3 a nie jak ujęto w przedmiarze 401,814m3 
Odpowiedź 36 Na jakiej podstawie pytający zakłada, że humusu jest 25 cm, jeśli nie wynika to z 
geologii? Przyjęto średnio 15 cm, gdyż na dużej powierzchni terenu humus w ogóle nie 
występuje.  
 
Pytanie 37 W pozycji nr 67 przedmiaru budowanego do obliczeń przyjęto błędną długość podciągu P1 
zamiast 16,06m przyjęto 10,06m. Odpowiednio ilość m3 betonu w pozycji 67 powinna wynosić 
22,32m3, a nie jak ujęto w przedmiarze 18,912m3 
Odpowiedź 37 Błąd w przedmiarze. Powinno być 16,06 m i 22,32 m3 betonu. 
 
Pytanie 38  W przedmiarze budowlanym nie ujęto wykonania „warstw kształtujących spadki” dachów 
wskazanych w warstwach IIIA, IIIB, IIID. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru w tym 
zakresie. 
Odpowiedź 38 Błąd w przedmiarze. Uzupełnienie do przedmiaru podano w załączeniu. 
 
Pytanie 39 W przedmiarze budowlanym nie ujęto wykonania ścian fundamentowych na ławach 
żelbetowych, natomiast w dokumentacji nie określono jednoznacznie z jakiego materiału mają być 
wykonane. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 
Odpowiedź 39 Ściany fundamentowe zostały ujęte zarówno w projekcie, jak i w przedmiarze w 
poz. 41.  
 
Pytanie 40 Prosimy o zamieszczenie zestawień stali zbrojeniowej dla projektowanych: 
a) schodów zewnętrznych 
b) pochylni 
c) podest przy wejściu 
d) konstrukcji śmietnika 
Odpowiedź 40 Zestawienie podano w załączeniu. 
 
Pytanie 41 W dokumentacji przetargowej załączono dokument pn. "Załącznik nr 1 do umowy - Tabela 
elementów scalonych", który ma stanowić część oferty przetargowej. W tabeli tej dokonano podziału 



na: budynek krytej pływalni i budynek łącznika. Zamawiający oczekuje, żeby przedstawić w nim ceny 
dla 37 JEDNOBRZMIĄCYCH elementów robót - identycznych, zarówno dla pływalni, jak i dla łącznika. 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że:  
a. w zakresie robót objętych niniejszym postępowaniem nie ma pomieszczenia pn. "Łącznik" 
b. można jedynie domyślać się (być może błędnie), że w istocie "łącznik" stanowi grupę 

pomieszczeń ograniczonych osiami 7-11 / A-H. Są to jednak jedynie przypuszczenia.  
Ponadto nie jest jasne, czy należy założyć, że do "łącznika" przynależą zarówno pomieszczenia 
parteru, jak i piętra. Jeżeli tak, to do łącznika należałoby zaliczyć: jeden hall cały i  jeden w części 
(!), pomieszczenie gospodarcze, dwie świetlice, dwa pokoje biurowe, trzy pomieszczenia WC, 
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie wydawania posiłków, zmywalnia, klatka schodowa, 
korytarz, sala komputerowa, pokój psychologa, sekretariat, pokój dyrektora i sala lekcyjna!   

c. w związku z faktem, że w w/w tabeli zawarto 37 identycznych elementów robót, to wszystkie 
pozycje, zarówno dla hali basenowej, jak i dla łącznika powtarzają się, np.: kotłownia, instalacja 
gazu, technologia basenowa, system obsługi klientów. Elementów tych nie da się w żaden 
sposób, nawet w najmniejszej części, przypisać do łącznika. 

d. na dachu "łącznika" (jeżeli to łącznik…?) zostały przedstawione m.in. panele fotowoltaiczne, 
mające prawdopodobnie zasilać pompy ciepła, które z kolei projektowane są w kotłowni, będącej 
częścią budynku pływalni. Jeżeli panele te miałyby zostać zawarte w ofercie (nie są one 
wyszczególnione w tabeli elementów scalonych), to gdzie powinna zostać ujęta ich wartość? 

e. w w/w tabeli, zarówno dla hali basenowej, jak i dla łącznika wprowadzono pozycje pn. "przyłącze 
kanalizacji sanitarnej” i „przyłącze kanalizacji deszczowej”. Gdyby nawet spróbować dokonać  
sztucznego podziału tych pozycji na dwie części - dla w/w obiektów (co jest pod względem 
technologicznym kompletnie nieuzasadnione), to gdzie wtedy powinny znaleźć się koszty 
kolektorów, zbierających wodę i ścieki z tych instalacji - w łączniku, czy w hali basenowej? 

f. podział na dwa obiekty nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym przedmiarze inwestorskim  
(poza niektórymi elementami w branży architektura/konstrukcja). Utrzymanie go skutkować 
będzie jedynie tym, że wszyscy oferenci wypełnią tabelę na podstawie swoich domysłów,  
a podane w niej wartości mogą się drastycznie od siebie różnić i będą kompletnie 
nieporównywalne dla Zamawiającego 

g. jak właściwie dokonać "sztucznego" podziału i wyodrębnić kwoty dla budynku pływalni i łącznika, 
chociażby dla pozycji: przygotowanie terenu pod budowę, roboty konstrukcyjne bez dachów, 
stolarka budowlana, zagospodarowanie terenu, instalacja grzewcza, przyłącze wodociągowe, 
zasilanie, instalacja odgromowa i uziemiająca... itd.? 

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe wnosimy o modyfikację "Tabeli elementów scalonych" i 
usunięcie z niej sztucznego podziału na obiekt krytej pływalni i łącznika, tak żeby ceny dla określonych 
przez Zamawiającego asortymentów robót, można było przedstawić łącznie. 

Odpowiedź 41  
a), b) pod pojęciem „łącznik” należy rozumieć część budynku od dylatacji przy hallu 
wejściowym do budynku istniejącej szkoły  
c) tak, instalacje gazu, technologii basenowej, kotłownia oraz system obsługi klientów są 
elementami, których nie ma w łączniku  
d)  wartość paneli włączyć do pływalni  
e) przyłącza ująć w kosztach pływalni  
f) Dopuszcza się przed podpisaniem umowy rozbudowanie tabeli elementów scalonych   
przez Wykonawcę, bez możliwości zmiany zakresu i zwiększenia kwoty przedstawionej w 
ofercie przetargowej. Pozycje tabeli elementów scalonych muszą być zgodne z pozycjami 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawowe pozycje tabeli muszą być zgodne z 
przedstawionymi przez Zamawiającego.  
g) można próbować zastosować metodę dzielenia kosztów proporcjonalnie do 
powierzchni po odjęciu kosztów elementów z punktu   

 
Pytanie 42 Na rzucie dachu, w osiach 7-11 / A-G zostały przedstawione m.in. panele fotowoltaiczne,  
w ilości 40 sztuk. Na temat instalacji fotowoltaicznej nie ma jakiejkolwiek wzmianki w dokumentacji 
technicznej, ani w przedmiarach inwestorskich. Nie została ona także wyodrębniona w „Tabeli 
elementów scalonych”. Jeżeli ten element robót miałby zostać ujęty w niniejszym postępowaniu 
przetargowym, to bardzo proszę o pilne udostępnienie dokumentacji wykonawczej odnoszącej się  
do niego. W chwili obecnej nie ma możliwości skalkulowania prac związanych z instalacją 
fotowoltaiczną i zawarcia ich w ofercie. 
Odpowiedź 42 Na etapie projektowania inwestycji zakład energetyczny nie przyjmuje nawet 
wniosków o włączenie do instalacji budynku instalacji fotowoltaicznej. Całością formalności i 
montażem zajmuje się dostawca instalacji fotowoltaicznej, dlatego projekt na etapie 



pozwolenia na budowę jest zbędny. Procedura podłączenia instalacji opisana jest w punkcie 
12. warunków przyłączenia energii elektrycznej. 
 
Pytanie 43 Proszę podać czy w zakres instalacji okablowania strukturalnego wchodzi dostawa centrali 
telefonicznej. Zapis z projektu sugeruje jedynie wykorzystanie ” Dla potrzeb telefonii budynku 
projektuje się wykorzystanie centrali telefonicznej typu Proxima firmy Platan.” 
Odpowiedź 43 Tak. Dostawa centrali jest ujęta zarówno w projekcie, jak i w przedmiarze. 
 
Pytanie 44 Proszę podać czy w zakres instalacji okablowania strukturalnego wchodzi dostawa 
urządzeń aktywnych np. switchy 
Odpowiedź 44 Tylko w zakresie podanym w projekcie wykonawczym. W projekcie opisano 
także możliwość zainstalowania innych takich urządzeń według potrzeb użytkownika.  
 
Pytanie 45 Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następującym zakresie: 
 

§7 ust. 4, pkt. 2), lit. d 
d) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu  
od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy zakres robót. 
Proszę o doprecyzowanie, że chodzi wyłącznie o wynagrodzeniu, które będzie wymagalne na dzień 
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.  
Odp. Wykonawca musi udokumentować zapłatę całego wynagrodzenia wykonawcy. 
 
Ilekroć w umowie mowa jest o:  
a) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 
powykonawcza  
Proszę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie, że w tym zapisie chodzi o prace towarzyszące wynikające 
wyłącznie z dokumentacji projektowej  lub  ze specyfikacji. 
Odp. Nie. Należy przyjąć wszelkie prace towarzyszące niezbędne o zrealizowania umowy przez 
wykonawcę, a nieujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ i STWiOR. 
§ 8 ust. 6. Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego  
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Proszę o wyjaśnienie co oznacza stały dozór? Czy całodobowy, czy w czasie wykonywania prac przez 
Wykonawcę? Proszę o wyłączenie z obowiązku dozoru mienia, które nie zostało dostarczone  
przez wykonawcę lecz przez inne podmioty.  
Odp. Po stronie wykonawcy jest  zabezpieczenie terenu budowy do czasu odbioru końcowego  
przez Zamawiającego i służby nadzoru budowlanego. 
§ 8 ust. 12. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków  
i inne dla potrzeb budowy. 
Proszę o wykreślenie „i inne” . Pod tym pojęciem można wprowadzić dowolny zapis oraz dowolny 
koszt, podczas gdy wszystkie koszty winny być wyraźnie przewidziane, aby sporządzić kompletną  
ofertę.  
Odp. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszt związane z realizowaną przez siebie 
inwestycją. Koszty zużycia mediów (wszelkiego rodzaju) będzie ponosił wykonawca w ilości w 
jakiej zużyje. 
§ 8 ust. 14. Wykonawca usunie natychmiastowo docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane  
przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.  
Proszę o doprecyzowanie, że chodzi o natychmiastowe przystąpienie do usunięcia szkód i awarii, 
natomiast termin usunięcia będzie każdorazowo ustalany między stronami, biorąc pod uwagę 
techniczne możliwości .  
Odp. Termin na usunięcie szkód i awarii będzie każdorazowo określany między stronami. 
§ 12 ust. 2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany 
zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy 
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany  
przez uczestników odbioru. 
Proszę o wprowadzenie obowiązków przystąpienia do odbioru we wskazanym terminie, pod rygorem 
dokonania odbioru jednostronnego.  
Odp. Wprowadzenie takiego obowiązku do umowy uważa się za bezpodstawne. Możliwość 
odbioru jednostronnego wynika z odrębnym przepisów. 



§ 14 ust. 2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji na okres gwarancji wymieniony  
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
Prosimy o doprecyzowanie i wprowadzenie zasady wyłączenia z gwarancji wad i usterek,  
które wynikają z normalnego zużycia i z powodu nieprawidłowej eksploatacji, oraz eksploatacji 
niezgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Gwarancja przestaje obowiązywać także wtedy,  
gdy Zamawiający, zleci naprawę lub usunięcie wad innemu podmiotowi lub sam w jakikolwiek sposób 
zaingeruje w przedmiot umowy w zakresie usunięcia wad i usterek. 
Odp. 45 Karta gwarancyjna pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 46 Prosimy o uzupełnienie załączonej dokumentacji przetargowej o projekt instalacji 
fotowoltaicznej.  
Odpowiedź 46 Jak w pytaniu nr 42. 
 
Pytanie 47 Prosimy o aktualizację załącznika nr 1 Tabela Elementów Scalonych bo zawiera elementy 
robót nie występujące w danym dziale. 
Np. w dziale ,.Łącznik" nie ma robót związanych z technologią basenową czy wykonaniem kotłownie. 
Brakuje działu instalacja fotowoltaiczna. 
Odpowiedź 47 odpowiedź jak w 41. 
 
Pytanie 48 Dział Instalacja fotowoltaiczna Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej  
o projekt drogowy. 
Odpowiedź 48 Odpowiedź jak w 29.   
 
Pytanie  49 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kartę doboru centrali CW1 - centrala basenowa  
w wykonaniu dachowym 
Odpowiedź 49 Przekazano w załączeniu. 
 
Pytanie 50 Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dane techniczne centrali basenowej 
CW1. Opis projektu wykonawczego nie precyzuje, jakie sekcje ma centrala, czy posiada: 
nagrzewnicę, chłodnicę i o jakich mocach, na jakim wymienniku ma się odbywać odzysk ciepła. 
Natomiast zestawienie urządzeń pkt. 1.4 przywołuje kartę doboru urządzenia, której nie ma  
w dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź 50 W załączeniu. 
 
Pytanie 51 W związku z koniecznością udzielenia gwarancji na centrale wentylacyjne  
(tj. min. 36 miesięcy) wykraczającą poza okres gwarancji producenta tych central- proszę 
o potwierdzenie, że wszystkie dobrane j przywołane w dokumentacji projektowej centrale wentylacyjne 
spełniają wymogi pracy w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i są odporne na działanie korozji  
i związków chloru oraz innych chemikaliów związanych z uzdatnianiem wody basenowej. 
Odpowiedź 51 Tylko centrala CW1 musi spełniać wymagania pracy w pomieszczeniach o 
wysokiej wilgotności. Pozostałe centrale nie muszą mieć tej własności.  
 
Pytanie 52  Proszę o udostępnienie opisu do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych. 
Odpowiedź 52 W załączeniu. 
 
Pytanie 53  Proszę o udostępnienie STWiOR dla instalacji elektrycznych. W udostępnionej na stronie 
Zamawiającego dokumentacji przetargowej w folderze "Kosztorysy i Specyfikacje" znajduje się tylko 
strona tytułowa STWiOR. 
Odpowiedź 53 W załączeniu. 
 
Pytanie 54  Proszę o udostępnienie STWiOR dla instalacji niskoprądowych. W udostępnionej  
na stronie Zamawiającego dokumentacji przetargowej w folderze "Kosztorysy i Specyfikacje" znajduje 
się tylko strona tytułowa STWiOR. 
Odpowiedź 54 W załączeniu. 
 
Pytanie 55  Czy w zakres wyceny wchodzi wykonanie instalacji elektrycznych dla parkingu? 
Odpowiedź 55 Nie 
 
Pytanie 56 Jeżeli tak - to proszą o udostępnienie schematu rozdzielnicy parkingu opisanej w PZT  
jako RO oraz opisu dot. projektowanej części parkingu w zakresie instalacji elektrycznych. 
Odpowiedź 56 W załączeniu. 
 



Pytanie 57  Proszę o udostępnienie ogólnego schematu zasilania dla projektowanego obiektu, 
wyjaśniającego strukturę zasilania od złącza kablowego do poszczególnych rozdzielnie. 
Odpowiedź 57 Schematy w załączeniu. 
 
Pytanie 58  Proszę o podanie typu oprawy oświetleniowej oznaczonej jako 0.1 na rzucie IE.B-02 
(pomieszczenie 1/12); w udostępnionej legendzie nie określono parametrów tej oprawy. 
Odpowiedź 58 Opis opraw w załączeniu. 
 
Pytanie  59 W związku z dużą obszernością i złożonością dokumentacji przetargowej oraz 
koniecznością uwzględnienia tych informacji w przygotowywanej ofercie - proszę o przedłużenie 
terminu składania ofert o 1 tydzień 
Odpowiedź 59 Termin przesunięto na 23.06.2017 r. 
 
Pytanie 60  W dokumentacji technicznej .branża elektryczna w pliku "budynek pb_12.2016.zip"  
w katalogu "Budynek SP 12.20161 INSTALACJE EL.EKTRYCZNE /PDF/ IE.B-05 LEGENDA - 
SYMBOLE RYSUNKOWE wskazane zostały oprawy producenta firmy Beghelli, z bardzo 
szczegółowymi parametrami, gdzie niektóre z nich nie mają wpływu na istotność zastosowania w tej 
inwestycji. Takie jednoznaczne wskazanie danego producenta powoduje zachwianie konkurencyjności 
i zastosowania materiałów równoważnych. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, należy 
zachować zasady konkurencyjności i w możliwościach temu pozwalających zastosować materiały, 
które są ogólnie dostępne na rynku. 
W projekcie zastosowane są następujące oprawy oświetleniowe: 
 
„A.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień  
po przejściu przez zespół optyczny = 2750lm; montaż nastropowy, naścienny lub zwieszany  
za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, 
RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu 
stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, 
lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami 
szklanymi; układ zasilający: eligentny LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę 
strumienia światła; pobór mocy: 22W; cosφ>=0,96, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;  
MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność  
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 
SD LED 218SD" 
 
B.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny=4200lm, pobór mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa 
ochronności, montaż nastropowy,  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  
z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C 
÷ +40°C, żywotność: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035" 
 
B.2 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny=4200lm, pobór mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa 
ochronności, montaż do stropu podwieszanego GK,  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor 
z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C 
÷ +40°C, żywotność: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 99-0168 
 
C.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A++, montaż 
nastropowy,  obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV 
poliester) na RAL 9003, optyka zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny  
z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek  
z polerowanego aluminium nie wywołującego efektu mienienia się barw, rozsył symetryczny szeroki, 
niska luminancja (<200cd przy 65°), boczne odbłyśniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo na RAL 9003, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, układ zasilający: elektroniczny LED  
z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20) np. Beghelli I418LED + 1232" 
 
G.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop 
podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa 
ochronności, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ 
+40°C, np. BEGHELLI 71057 Downlight Compact LED" 



 
G.2 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =2700lm, pobór mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop 
podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa 
ochronności, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ 
+40°C,  
np. BEGHELLI 71059 Downlight Compact LED" 
 
H.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP67, IK10, T=4000K, strumień po przejściu przez 
zespół optyczny =745lm, pobór mocy 8W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, rozsył 
światła bezpośredni, soczewkowy system optyczny, kąt rozsyłu 60st, obudowa wykonana  
z ciśnieniowego odlewu aluminium oraz stali, pierścień maskujący w kolorze białym, dyfuzor ze szkła 
hartowanego, I klasa ochronności, układ zasilający: zasilanie bezpośrednie napięciem 230V,  
np. Guardian 96089N60 
 
H.2 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP67, IK10, T=4000K, strumień po przejściu  
przez zespół optyczny =1497lm, pobór mocy 13W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, 
rozsył światła bezpośredni, soczewkowy system optyczny, kąt rozsyłu 60st, obudowa wykonana  
z ciśnieniowego odlewu aluminium oraz stali, pierścień maskujący w kolorze białym, dyfuzor ze szkła 
hartowanego, I klasa ochronności, układ zasilający: zasilanie bezpośrednie napięciem 230V,  
np. Guardian 96092N60 
 
I.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80,  strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =15000lm, pobór mocy 127W, montaż za pomocą regulowanego 
uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem 
odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski 
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą  
zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego 
polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła oraz asymetryczny rozsył 
światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający 
zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalający  
na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła 
naturalnego, , MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), 
klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. BEGHELLI FD250ALED BEGHELLI 
AUTODIMMER" 
 
F.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, A-11-10002CM Atomic 5235 lm, 59,4 W 
 
J.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =6500lm, pobór mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny 
montaż: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej 
lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia  
z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła 
hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, 
odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, 
temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 65000h, 
stabilność temp. barwowej:  3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH,  
np. Beghelli Acciaio EcoLED A258E 
 
K.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień  
po przejściu przez zespół optyczny =6000lm, pobór mocy 60W, klasa energetyczna A+, uniwersalny 
montaż: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z blachy stalowej  kwasoodpornej  AISI 
316, lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035 oraz zakończenia 
z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, klosz wykonany ze szkła hartowanego, odbłyśnik 
paraboliczny z aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, rozsył strumienia świetlnego: 
wąskostrumieniowy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1254x110x88mm, 
MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), atest higieniczny 
PZH, np. Beghelli Acciaio LED A258CLED AISI 316 
 
L.1 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumień źródeł światła 
=2000lm, 
pobór mocy 20W, montaż: do wbudowania, rozsył światła bezpośredni, obudowa wykonana  



z aluminium, żywotność 50000h, np. Beghelli DORADO IP54 LED" 
 
L.2 "Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumień źródeł światła 
=1100lm,  
pobór mocy 12W, montaż: do wbudowania, rozsył światła bezpośredni, obudowa wykonana z  
aluminium, żywotność 50000h, np. Beghelli DORADO IP54 LED" 
EW1 Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnącego tworzywa, IP65, 
naścienna z piktogramem, autotest, odbłyśnik segmentowy z napylanym aluminium, czas ładowania 
12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h,  świadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA 
LG 8W SE 1-3P + PIKTOGRAM 12102 
 
EW2 Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa,  
z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona 
w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem 
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd 
baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu 
aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL 7035, ekran 
wykonany z przezroczystej metakrylowej płytki do przytwierdzania piktogramów, widzialność 20m, 
świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 
1838, UNI 11222, DIN 4844-1, np. 19319 INDICA LED SF20M AT z piktogramem 
 
EW3 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montażu nastropowego  
lub naściennego, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni  
i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem ładowania 12h 
(dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca 
stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 2,6W, 
obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwęglanu  
w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej płytki do przytwierdzania 
piktogramów, widzialność 20m, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-
2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, np. 19309 INDICA LED DF20M AT  
z piktogramem 
 
AW1 Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnącego tworzywa, IP65, 
nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montażu 
naściennego, autotest, odbłyśnik segmentowy z napylanym aluminium, czas ładowania 12h, 
regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, sprawność min. 34%, świadectwo CNBOP, atest higieniczny 
PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104 
 
AW1.1 Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnącego tworzywa, IP65, 
nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montażu 
naściennego, autotest, odbłyśnik segmentowy z napylanym aluminium, czas ładowania 12h, 
regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, sprawność min. 34%, świadectwo CNBOP, atest higieniczny 
PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104 + 12198 
 
AW2 Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z możliwością 
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni  
i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h 
(dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca 
stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 
6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek, obudowa oprawy 
rozdzielona na dwie części: część z zespołem optycznym wykonana z samogasnacego materiału 
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, część z modułem awaryjnym wykonana z białej blachy 
stalowej i stopniem ochrony IP20, połączenie pomiędzy modułem awaryjnym i częścią optyczną 
poprzez szybkozłączki, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 
kontrolującej z dodatkowymi przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno-  
i dwuzadaniowej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oświetlenia dróg 
ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokości <=7m, dająca strumień 181lm (dla 1h), świadectwo 
CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, 
EN62471, 2006/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16732 (7m) 
 
AW3 Oprawa awaryjna LED do montażu dostropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z możliwością 
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem 



ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa 
dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca  
bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana  
do nakładania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy 
dwuczęściowa: część dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu 
awaryjnego wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część 
zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze  
RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny składający się z ładowarki, 
źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej z dodatkowymi przełącznikami i zworkami do ustawiania 
autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka 
uniwersalna: do oświetlenia dróg ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokości <=7m, dająca 
strumień 165lm, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16749”. 
Na podstawie powyższych parametrów jesteśmy wstanie zastosować materiały równoważne 
spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Proszę o potwierdzenie,  
czy poniższe oprawy:  
LUXON: 
A1: Rozmiar oprawy: 660mm x 101mm x 101mm, moc oprawy: 28W, strumień oprawy:  2900 
lumenów , kąt świecenia: 120°,  Stopień szczelności oprawy IP66, Temperatura barwowa: 4000k,  
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: poliwęglan, Materiał klosza: poliwęglan 
B1: Rozmiar oprawy: 595mm x 595mm x 10mm, Moc oprawy: 38W, Strumień oprawy: 4000 lumenów, 
Kąt świecenia: 120°, Stopień szczelności oprawy IP42, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h  
(dla Ta=25°C), Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: 
biały, Rodzaj dyfuzora: mleczny, Atest higieniczny, Montaż nastropowy 
B2: Rozmiar oprawy: 595mm x 595mm x 10mm, Moc oprawy: 38W, Strumień oprawy: 4000 lumenów , 
Kąt świecenia: 120°, Stopień szczelności oprawy IP42, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h  
(dla Ta=25°C), Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: 
biały, Rodzaj dyfuzora: mleczny, Atest higieniczny, Montaż podtynkowy + możliwość montażu oprawy 
nastropowo 
 
C1: Rozmiar oprawy: 595mm x 595mm x 10mm, Moc oprawy: 38W, Strumień oprawy: 4000 lumenów, 
Kąt świecenia: 120°, Stopień szczelności oprawy IP42, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h  
(dla Ta=25°C), Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: 
biały, Rodzaj dyfuzora: mleczny, Atest higieniczny, Montaż nastropowy, Sterowanie DALI 
 
G.1: Średnica oprawy: 144mm, Wysokość oprawy: 58mm, Moc oprawy: 14W, Strumień oprawy: 1500 
lumenów , Kąt świecenia: 116°, Stopień szczelności oprawy IP44, Temperatura barwowa: 4000k, 
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: biały, 
Rodzaj dyfuzora: transparentny, Sposób montażu: podtynkowy 
 
G.2: Średnica oprawy: 400mm, Wysokość oprawy: 130mm , Moc oprawy: 26W, Strumień oprawy: 
2700 lumenów  
Kąt świecenia: 100°, Stopień szczelności oprawy IP66, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h, 
Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: PC, Kolor obudowy: biały, Rodzaj 
dyfuzora: mleczny, Sposób montażu: natynkowy 
 
H1: Średnica oprawy: 189mm, Wysokość oprawy: 60mm, Moc oprawy: 20W, Strumień oprawy: 2300 
lumenów, Kąt świecenia: 116°, Stopień szczelności oprawy IP44, Temperatura barwowa: 4000k, 
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: biały, 
Rodzaj dyfuzora: transparentny, Sposób montażu: podtynkowy 
 
H2: Średnica oprawy: 222mm, Wysokość oprawy: 70mm, Moc oprawy: 29W, Strumień oprawy: 3000 
lumenów,  
Kąt świecenia: 116°, Stopień szczelności oprawy IP44, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h, 



Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: biały, Rodzaj 
dyfuzora: transparentny, Sposób montażu: podtynkowy 
I1: Uchwyt montażowy aluminiowy z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy, Moc oprawy: 
130W, Strumień oprawy: 15200 lumenów, Kąt świecenia: 60°x 160°, Stopień szczelności oprawy 
IP65, Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK 08, Utrzymanie strumienia świetlnego 
w czasie: 80% po 50 000 h (dla Ta = 35°C), Wymienny moduł LED z optyką matrycową, Żywotność 
zasilacza 50 000 godzin, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,92, Materiał obudowy: aluminium, 
Kolor obudowy – czarny, Waga nie przekraczająca 5kg 
 
F1. Rozmiar oprawy: 1277mm x 101mm x 95mm, Moc oprawy: 41W, Strumień oprawy: 5300 lumenów 
, Kąt świecenia: 100°, Stopień szczelności oprawy IP66, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h, 
Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: poliwęglan, Materiał klosza: poliwęglan, 
Materiał zaczepów: stal nierdzewna, Rodzaj dyfuzora: matowy mrożony, Atest higieniczny 
 
J1: Rozmiar oprawy: 1277mm x 101mm x 95mm, Moc oprawy: 41W, Strumień oprawy: 5300 lumenów 
, Kąt świecenia: 100°, Stopień szczelności oprawy IP66, Temperatura barwowa: 4000k, Współczynnik 
oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 h, 
Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: poliwęglan, Materiał klosza: poliwęglan, 
Materiał zaczepów: stal nierdzewna, Rodzaj dyfuzora: matowy mrożony, Atest higieniczny 
 
K1: Rozmiar oprawy: 1277mm x 101mm x 95mm, Moc oprawy: 41W, Strumień oprawy: 5300 
lumenów , Kąt świecenia: 100°, Stopień szczelności oprawy IP66, Temperatura barwowa: 4000k, 
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,9, Materiał obudowy: poliwęglan, Materiał klosza: poliwęglan, 
Materiał zaczepów: stal nierdzewna, Rodzaj dyfuzora: matowy mrożony, Atest higieniczny 
 
L1: Średnica oprawy: 189mm, Wysokość oprawy: 60mm, Moc oprawy: 20W, Strumień oprawy: 2300 
lumenów, Kąt świecenia: 116°, Stopień szczelności oprawy IP44, Temperatura barwowa: 4000k, 
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: biały, 
Rodzaj dyfuzora: transparentny, Sposób montażu: podtynkowy 
 
L2: Średnica oprawy: 144mm, Wysokość oprawy: 58mm, Moc oprawy: 14W, Strumień oprawy: 1500 
lumenów , Kąt świecenia: 116°, Stopień szczelności oprawy IP44, Temperatura barwowa: 4000k, 
Współczynnik oddawania barw CRI>80, Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50 000 
h, Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,87, Materiał obudowy: aluminium, Kolor obudowy: biały, 
Rodzaj dyfuzora: transparentny, Sposób montażu: podtynkowy 
 
EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, z piktogramem, IP65, dwuzadaniowa, z funkcją autotest, 
wyposażona w akumulator  z regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), 
 
EW2: Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, z piktogramem, IP65, dwuzadaniowa, z funkcją autotest, 
wyposażona w akumulator  z regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), 
 
EW3: Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, z piktogramem, IP65, dwuzadaniowa, z funkcją autotest, 
wyposażona w akumulator  z regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), 
 
AW1: Oprawa awaryjna, jednozadaniowa, wykonana tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania 
w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montażu naściennego, autotest, regulowany 
czas autonomii: 1 lub 3h, świadectwo CNBOP, optyka dostosowana do projektu 
 
AW2: Oprawa awaryjna, jednozadaniowa, wykonana tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania 
w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montażu naściennego, autotest, regulowany 
czas autonomii: 1 lub 3h, świadectwo CNBOP, optyka dostosowana do projektu 
 
AW3: Oprawa awaryjna, jednozadaniowa, wykonana tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania 
w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montażu naściennego, autotest, regulowany 
czas autonomii: 1 lub 3h, świadectwo CNBOP, optyka dostosowana do projektu, 



mogą być zastosowane w budowanym obiekcie? Zaznaczam, iż tego typu oprawy posiadają 
niezbędne certyfikaty oraz już były stosowane w tego typu obiektach. 
Odpowiedź 60 Projektant wyraża zgodę na zastosowanie innych opraw pod warunkiem 
zachowania wymaganego normą natężenia światła w poszczególnych pomieszczeniach oraz 
szczelności i parametrów użytkowych. Niedopuszczalne jest montowanie opraw 
oświetleniowych nad lustrem wody basenu. 
 
Pytanie 61 W przedmiarze budowlanym nie ujęto wykonania  stropu żelbetowego nad podbaseniem 
gr.20cm w ilości około 190m2 wskazanego na rysunku K.W06 i opisanego w warstwie IC opisu 
architektury . Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 
Odpowiedź 61 Uzupełnienie do przedmiaru podano w załączeniu. 
 
Pytanie 62 W dokumentacji technicznej zawarto rysunek AW-18 "Zestawienie stolarki okienno-
drzwiowej 1". Umieszczono na nim drzwi Z5, tj.: 1 szt. na parterze i 1 szt. na piętrze. Łączną ilość 
określono także jako 1 szt. Prosimy o wskazanie projektowanej do montażu ilości drzwi Z5  
i sprostowanie przedmiaru: poz. 183 jest 1szt. (6,174m2), a powinny być 2szt. (12,35m2).  
Odpowiedź 62 Powinny być 2 szt. Powierzchnia odpowiednio większa. Poprawione zestawienia 
w załączeniu. 
 
Pytanie 63 W dokumentacji technicznej zawarto rysunek AW-14 "Zestawienie stolarki drzwiowej 1". 
Umieszczono na nim drzwi D2, tj.: 2 szt. lewych i 2 szt. prawych. Łączną ilość określono także jako 2 
szt. Prosimy o wskazanie projektowanej do montażu ilości drzwi D2 i sprostowanie przedmiaru:  
poz. 160 jest 2szt. (3,60m2), a powinny być 4szt. (7,20m2). 
Odpowiedź 63 Powinny być 4 szt. Poprawione zestawienia w załączeniu.  
 
Pytanie 64 Proszę: o wyjaśnienie czy dostawa i montaż logo obiektu (pokazanego na rys. A.W-02  
PW Architektury) wchodzi w zakres wyceny. 
Odpowiedź 64 Tak. 
 
Pytanie 65 Jeżeli logo wchodzi w zakres zamówienia, to proszę: o przekazanie informacji 
umożliwiających wycenę tego elementu. 
Odpowiedź 65 Grafika wykonana w tynku. Rysunek z wymiarami w załączeniu.  
 
Pytanie 66 Czy panele fotowoltaiczne (pokazane na rys. A.W-11 PW Architektury) wchodzą w zakres 
wyceny? 
Odpowiedź 66 Tak. 
 
Pytanie 67 Czy panelom tym towarzyszy jakaś dodatkowa instalacja? 
Odpowiedź 67 Porównaj odpowiedź 42. 
 
Pytanie 68 Czy Instalacja towarzysząca panelom fotowoltaicznym wchodzi w zakres wyceny? 
Odpowiedź 68 Odpowiedź jak wyżej. 
 
Pytanie 69  Jeżeli tak, to proszę o przekazanie informacji umożliwiających wycenę tej instalacji. 
Odpowiedź 69 Oferta od dostawcy. 
 
Pytanie 70 Proszę: o udostępnienie karty doboru centrali basenowej CW1 wymienionej  
w zestawieniu urządzeń w opisie PW Instalacje wentylacji i c.t. 
Odpowiedź 70 Przekazano w załączeniu. 
 
Pytanie 71 Czy uwzględniono zamarzanie wymiennika odzysku ciepła w centralach CW3 i CW4 
obsługujących prysznice basenowe oraz sauny? Są to pomieszczenia o bardzo dużej wilgotności. 
Odpowiedź 71 Nie uwzględniono. 
 
Pytanie 72 Czy do chemoodpornych wentylatorów W8 i W9 Minilab nie należy uwzględnić instalacji 
kanałowej?  
Odpowiedź 72 Należy uwzględnić instalację kanałową.  
 
Pytanie 73 Dlaczego na rysunkach nie pokazano do końca trasy kanałów wywiewnych instalacji W1?  
Odpowiedź 73 Instalacja W1 kończy się kratą wywiewną w ścianie hali basenu. d 
 
Pytanie 74 Proszą o wyjaśnienie, czy obwód zasilania z Kogeneracji przewidziany w rozdzielnicy 



kotłowni RK (schemat IE.B-10) będzie sterowany przez automatykę kotłowni? 
Odpowiedź 74 Nie. Sterowanie ręczne z szafy monobloku.  
 
Pytanie 75 Jeżeli tak, to w jaki sposób? Dwa źródła zasilania nie mogą pracować równocześnie. 
Jedno z nich musi zostać odłączone, a z załączonego schematu to nie wynika. 
 Odpowiedź 75 Zgodnie z punktem 12. warunków przyłączenia monoblok ma działać w sposób 
wyspowy. Jeśli ma działać równolegle, to po ustaleniu dostawcy urządzenia należy pozyskać 
odpowiednie informacje z charakterystyki kogeneratora i uzgodnić warunki współpracy z siecią 
energetyczną.  
 
Pytanie 76 Proszę o podanie typu oprawy oświetleniowej oznaczonej jako F.2 na rzucie IE.B-02 
(pomieszczenie 1/14). W udostępnionej legendzie nie określono parametrów tej oprawy. 
Odpowiedź 76 Opis opraw podano w załączeniu. 
 
Pytanie 77 Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zastosowano różne oprawy w pomieszczeniach 
dozowania chemii 1/43 oraz 1/44? 
Na rys.IE.B-02} w pom 1/43 wrysowano oprawą oznaczoną jako J1, a w pom. 1/44 oprawą oznaczoną 
jako K.1. Z legendy wynika,  że parametry tych opraw są różne, np. oprawa K.1 jest kwasoodporna. 
Czy w pom. 1/43 nie powinno się zastosować oprawy oznaczonej w legendzie jako K.1? 
Odpowiedź 77 W obydwu pomieszczeniach można zastosować oprawy K1. 
 
Pytanie 78. W dokumentacji projektowej nie określono wymagań co do parametrów powietrza 
wewnętrznego w hali basenu. Prosimy o określenie wymogów. 
Odpowiedź 78 Parametry powietrza wewnętrznego i obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
podano w załączonej karcie doboru central.  
 
Pytanie 79 W dokumentacji nie podano szczegółowych wymogów co do parametrów technicznych 
central wentylacyjnych, co uniemożliwia ich wycenę. Prosimy zatem o podanie wymaganych 
parametrów central wentylacyjnych takich jak: 
-  wymagane wyposażenie central wentylacyjnych z określeniem ich standardu funkcjonalno - 

materiałowego 
-  wymagane spręże wentylatorów nawiewnych i wywiewnych 
-  określenie parametrów punktów pracy central (dla jakich trybów pracy, stopień recyrkulacji 

powietrza, temperatury i wilgotności powietrza w poszczególnych trybach pracy) 
-  wymagana klasa prędkości w przekroju centrali zgodnie z EN 13053 
-  wymagana sprawność temperaturowa oraz sprawność energetyczna wymienników do odzysku 

ciepła zgodnie z EN 13053 oraz maksymalne dopuszczalne opory przepływu przez wymiennik 
-  pobór mocy elektrycznej przez wentylatory dla poszczególnych punktów pracy 
-  maksymalną dopuszczalną wartość SFP wentylatorów 
-  maksymalna moc nagrzewnic wodnych w poszczególnych punktach pracy z określeniem dla jakich 

temperatur powietrza nawiewanego mają być wyznaczone 
-  wymagane parametry obudów central wentylacyjnych 
-  wymagane funkcje automatyki realizowane przez centrale wentylacyjne. 
Odpowiedź 79 Informacje podano w załączonych dokumentach doboru. 
 
Pytanie 80 W dokumentacji przetargowej podano ogólne wymogi dotyczące central wentylacyjnych, 
jednak nie podano, czy zastosowane centrale mają być poddane certyfikacji, potwierdzającej 
parametry jakościowe central. Praktyka instalacyjna wskazuje, że w wypadku braku takiego wymogu, 
dochodzi często do dostarczenia wyrobów o gorszych właściwościach, a Zamawiający pozbawiony 
jest możliwości skutecznej kontroli. Z kolei postawienie wymogu certyfikacji pozwala na łatwiejszą  
i bardziej przejrzystą weryfikację techniczną zastosowanych central wentylacyjnych. 
Najpopularniejszym systemem certyfikacji jest certyfikacja Eurovent (akredytowanego laboratorium),  
w ramach której określa się właściwości central zgodnie z normami EN 1886 oraz EN 13053. 
Certyfikacja Eurovent udzielana jest produktom, dla których na podstawie badań laboratoryjnych 
dokonano oceny zgodności parametrów rzeczywistych z parametrami wynikającymi z programu 
doborowego. Istotą certyfikacji jest zapewnienie, że deklarowane przez dostawców dane techniczne 
urządzeń odpowiadają rzeczywistości. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga,  
aby zastosowane centrale wentylacyjne posiadały certyfikację Eurovent? 
Odpowiedź 80 Certyfikacja EUROVENT nie jest wymagana. Decyzję o jej wymagalności może 
podjąć zamawiający.  
 



Pytanie 81 Czy zamawiający wymaga, aby zastosowane centrale wentylacyjne spełniały wymogi 
dyrektywy UE nr 1253/2014 dla stopnia 1 (ERP 2016 - obecnie obowiązująca), czy dla stopnia  
2 (ERP-2018 - obowiązuje od 01-01-2018)? 
Odpowiedź 81 Według dyrektywy ERP 2016. 
 
Pytanie 82 W dokumentacji projektowej nie określono wymogów jakościowych odnośnie obudów  
dla central wentylacyjnych zgodnie z normą EN 1886. Jest to istotne, choćby z uwagi na uniknięcie 
występowania mostków ciepła i nadmiernych strat ciepła przez centrale. Czy Zamawiający wymaga, 
aby właściwości obudów central wentylacyjnych były potwierdzone przez akredytowany instytut 
badawczy, niezależny od producenta? Proszę o podanie wymaganych klas 
Odpowiedź 82 Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 83 Zgodnie z decyzją nr 647/2016 przewidziane jest usunięcie 12 szt. drzew.  
Za wycinkę naliczona jest opłata 129 673,61 zł. 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w koszty administracyjne wycinki drzew ( nie mylić z kosztami fizycznej 
wycinki) poniesie zgodnie z przepisami właściciel terenu czyli Inwestor.  
Odpowiedź 83 Drzewa nie zostały usunięte. Zamawiający przewidzi nasadzenia 
kompensacyjne. 
 
Pytanie 84 Projekt konstrukcji powołuje się na opracowanie: „dokumentacja badań podłoża 
określająca warunki gruntowo-wodne w  podłożu działki przy ul.1-Maja 59 w Kątach Wrocławskich” 
Brak w/w z załączonej do SIWZ dokumentacji. 
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej na stronie internetowej. 
Odpowiedź 84 W załączeniu. 
 
Pytanie 85 Istnieją rozbieżności pomiędzy rysunkami projektu wykonawczego, opisami  
i zestawieniami: 
a) jaki wymiar okna O9 1,83x1,50 jak na rysunku czy 1,50x1,50 jak w zestawieniu 
b) jaki wymiar okien O14 2,65x1,50 jak na rysunku czy 2,56x1,50 jak w zestawieniu 
c) jaki wymiar okien O15 2,65x1,80 jak na rysunku czy 2,56x1,80 jak w zestawieniu 
Odpowiedź 85 Proszę przyjąć wymiary jak na rysunkach. 
 
Pytanie 86 Wg opisu pt. architektury str.7-okna przy ścianie szczytowej istniejącego budynku-
wymiana 8 szt okien na przeszklenia stałe w ramach aluminiowych-wymagany parametr EI60. 
Wg zestawienia i rysunków do wymiany jest 6 szt. okien, 2 szt. bezklasowe. 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązują zestawienia stolarki. 
Odpowiedź 86 W budynku istniejącym jest do wymiany 6 szt. okien na EI60 2 szt. na 
bezklasowe stałe. Proszę doprecyzować, co obowiązuje. 
 
Pytanie 87 Wg opisu pt. architektury str.7-okna w pozostałej części projektowanego budynku- 
na parterze zalecane zestawy z wewnętrzną szybą VSG jak dla systemu elewacyjnego hali basenowej 
Prosimy o wyjaśnienie-zalecane czy obowiązujące? 
Jeśli obowiązujące, to czy dotyczy to wszystkich okien O1, O2, O3, O7, O10, O11, O14, O15, O16  
i zestawów Z1,Z3,Z5,Z7 czy tylko zestawów. 
Odpowiedź 87 Obowiązująco dla wszystkich zestawów oraz okien O2, O11. 
 
Pytanie 88 Wg opisu pkt. 7.2-sale lekcyjne i gabinety oddzielone są ścianami z bloczków silikatowych 
grubości 24 cm. Izolacyjność akustyczna tych przegród RA1 wynosi 52 dB i jest większa  
od minimalnej wymaganej 45 dB dla sal lekcyjnych i 50 dB dla gabinetów i świetlic. 
Czy drzwi do sal lekcyjnych, gabinetów bez podwyższonej izolacyjności akustycznej? 
Jeżeli o podwyższonej, to prosimy o określenie izolacyjności i podanie których to drzwi dotyczy,  
Odpowiedź 88 Wymagane, minimum 25 dB. 
 
Pytanie 89 Brak określenia jakie ościeżnice do drzwi drewnianych. Czy drewniane czy stalowe,  
obejmujące czy narożne. 
Odpowiedź 89 Ościeżnice stalowe, narożnikowe. 
 
Pytanie 90 Wg opisu pt. architektury str.7-parapety-blacha aluminiowa malowana proszkowo. 
Wg rysunku elewacji A.W-02-parapety –blacha stalowa powlekana. 
Co obowiązuje? 
Odpowiedź 90 Blacha aluminiowa. 
 



Pytanie 91 W. opisu pt. architektury str.5-stropodachy-obróbki blacharskie-blacha tytanowo-cynkowa 
Wg rysunku elewacji A.W-02-obróbki –blacha stalowa .Co obowiązuje? 
Odpowiedź 91 Blacha tytanowo – cynkowa. 
 
Pytanie 92 Zgodnie z SIWZ pkt.4.17 wyłączono wyszczególnione pozycje wyposażenia. 
Czy pozostaje w zakresie przetargu poz. 374-zakup i montaż projektora multimedialnego wraz  
z ekranem ramowym-4 kpl. 
Brak parametrów technicznych dla w/w dostawy 
Odpowiedź 92 Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym okresie 
 
Pytanie 93. Czy wykonanie logo wchodzi w zakres przetargu. Brak parametrów, rysunków itp. 
Odpowiedź 93 Logo należy wykonać w tynku. Możliwa prefabrykacja według rysunku elewacji 
dostarczonego przez projektanta w formacie dwg. 
 
Pytanie 94 Załączona w do SIWZ tabela  elementów scalonych zawiera pozycje: zagospodarowanie  
terenu przyporządkowane tak do budynku krytej pływalni jak i do budynku łącznika. 
Wg jakiego schematu  przyporządkować roboty zewnętrzne (drogi, ogrodzenie, śmietnik, zieleń). 
Prosimy o zamieszczenie nowej tabeli albo określenie w której pozycji wypełnić w/w roboty  
zewnętrzne. 
Prosimy o jednoznaczne odpowiedzi i przesłanie ich w terminie pozwalającym na uzyskanie ofert  
od dostawców.  
Jednocześnie wobec konieczności weryfikacji przedmiarów z projektem, rozdziału pozycji  
do wymaganej w SIWZ tabeli prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do min.20.06.2017  
(długi weekend) 
Odpowiedź 94 Dopuszcza się przed podpisaniem umowy rozbudowanie tabeli elementów 
scalonych przez Wykonawcę, bez możliwości zmiany zakresu i zwiększenia kwoty 
przedstawionej w ofercie przetargowej. Pozycje tabeli elementów scalonych muszą być zgodne 
z pozycjami w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawowe pozycje tabeli muszą być 
zgodne z przedstawionymi przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 95 Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach 1/10; 1/11; 1/14 zgodnie z przedmiarem 
występuje dwa sufity podwieszane na całej powierzchni 
Odpowiedź 95 Sufit podwieszony jest jeden - ażurowy. Drugi element to okładzina akustyczna 
mocowana do stropu według opisu technicznego. Według punktu 4.1.14. opisu technicznego 
„sufit podwieszony w hallu wejściowym”. 
 
Pytanie 96 W związku ze złożonością dokumentacji oraz nieścisłościami zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, celem rzetelnego opracowania oferty przetargowej. 
Odpowiedź 96  Przedłużono termin składania ofert na 23.06.2017 r. 
 
Pytanie 97 Proszę o potwierdzenie że okna O14 oraz O15 znajdujące się w budynku istniejącym 
podlegają wymianie. 
Odpowiedź 97 Tak. 
 
Pytanie 98 Czy wyposażenie takie jak: zmywarka, kuchnia gazowa, lodówka jest po stronie 
Wykonawcy 
Odpowiedź 98 TAK 
 
Pytanie 99 Proszę o udostępnienie przedmiaru na PZT dla branży elektrycznej 
Odpowiedź 99 Podano w załączeniu. 
 
Pytanie 100 Proszę o uzupełnienie schematu RO oraz schematu ZK znajdującego się na PZT 
Odpowiedź 100 Schematy podano w załączeniu.  
 
Pytanie 101 Proszę o udostępnienie opisu instalacji elektrycznych. 
Odpowiedź 101 Przekazano w załączeniu . 
 
Pytanie 102 Przedmiar na roboty budowlane, poz. 40 i 41. Przyjęto jednostkę miary "m2", wyliczona 
ilość dotyczy objętości betonu,. co skutkuje znaczącym zaniżeniem ilości robót. Prosimy o korektę 
przedmiaru. 
Odpowiedź 102 Pozycja przedmiaru dotyczy m3 betonu. 
 



Pytanie 103  Przedmiar na roboty budowlane, poz. 40. Przelewy w ścianach Sc4 przyjęto jako zwykłe 
ściany o gr. 24 cm. Rzeczywiste nakłady dla takich przestrzennych, złożonych elementów 
żelbetowych są wielokrotnie wyższe niż dla zwykłej ściany żelbetowej. Proszę o korektę podstawy 
wyceny. 
Odpowiedź 103 Ilość materiału jest właściwa. Cenę kształtuje oferent. 
 
Pytanie 104  Prószę o odpowiedź na pytanie - jakiego typu ochronniki należy zastosować  
w poszczególnych rozdzielnicach B, C, B+C. Informacje podane na schematach tego nie określają. 
Odpowiedź 104 Według nowej terminologii RB z ochronnikiem T-1,2, pozostałe T-2. 
 
Pytanie  105 Proszę o podanie typu oprawy oświetleniowej oznaczonej jako AW6 na rzucie IE.S-02 
(pomieszczenia 1/43 i 1/44). W udostępnionej legendzie nie określono parametrów tej oprawy,  
a są to pomieszczenia dozowania chemii. Oprawy w takich pomieszczeniach muszą posiadać 
odpowiednie parametry ze względu na środowisko, w jakim mają być zamontowane 
Odpowiedź 105 Opis opraw podano w załączeniu. 
 
Pytanie 106 Prosimy o potwierdzenie, że na wbudowane materiały, urządzenia, maszyny  
i wyposażenie udziela się gwarancji na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta. 
Odpowiedź 106 Potwierdzamy. 
 
Pytanie 107 Prosimy o potwierdzenie, że wymiana elementów eksploatacyjnych w oferowanym 
okresie gwarancji nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. 
Odpowiedź 107 Zależy jakich elementów, na przykład wymiana żarówek w oprawach 
oświetleniowych jest w zakresie Zamawiającego. Wymiana wyeksploatowanych części central 
wentylacyjnych, instalacji elektrycznej i sanitarnej itp. należą do Wykonawcy. 
 
Pytanie 108  Ad. części III, pkt. 20 SIWZ oraz części VI. Pkt. 2.3.2 ppkt f) SIWZ: na jakim etapie 
postępowania przetargowego należy przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie z ZUS 
potwierdzające ilość zatrudnionych osób? 
Odpowiedź 108 Zgodnie z art. 26 ust. 3 -  Zamawiający wezwie jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Oświadczenie nie jest 
składane z ofertą 
 
 
Pytanie 109  Ad. części VI. Pkt. 2.3.2 ppkt f) SIWZ: prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy 
udokumentować zatrudnienie zaświadczeniem z ZUS w sytuacji, jeśli Wykonawca przewiduje 
wykonanie robót branży sanitarnej i elektrycznej przy udziale  podwykonawców. 
Odpowiedź 109 Zamawiający wymaga od Wykonawców stosownego oświadczenia o 
zatrudnieniu. W sytuacji podwykonawcy to Oni wystawiają oświadczenie 
 
Pytanie 110 Ad. załącznika nr 4 do SIWZ” w jaki sposób należy udokumentować doświadczenie 
kierownika budowy? Czy może to być np. kserokopia protokołu odbioru robót, w którym podane jest 
nazwisko kierownika budowy? 
Odpowiedź 110 Należy udokumentować wpisaniem nazwy kierowanymi robotami w tabeli oraz 
potwierdzić referencjami. 
 
Pytanie 111 Zgodnie z doktryną, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia (zakresu), której/ych wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom  
(jeżeli przewiduje udział podwykonawców) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 
uzależniony jest od „zamiaru”, tj. wykazanie podwykonawstwa lub jego brak świadczy wyłącznie  
o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Za komentarzem „Zmiany w Prawie zamówień 
publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.” pod red. Włodzimierza Dzierżanowskiego – 
„Zamiar odnosząc się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i podmiotów (podwykonawców) może 
być zróżnicowany co do precyzji. O ile więc przedmiot podwykonawstwa, Wykonawca potrafi wskazać 
jednoznacznie – winien to uczynić. Jeśli jednocześnie nie powiązał tego zamiaru z konkretnymi 
podwykonawcami – ich nazw nie musi podać(…)”. Dalej, wskazać należy, iż zamiar ten nie jest 
niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać, tj. 
zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie 
oferującego potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. 



Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie przesądza 
o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. 
Powyższe, koresponduje z art.36b ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych: 
„W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  
w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług”. 
 
W związku z powyższym: 
6.1) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli nasza firma na zamiar zlecić wykonanie części 

zadania firmie podwykonawczej, lecz na tym etapie postępowania nie został jeszcze wybrany 
konkretny podmiot, to w załączniku nr 3 do umowy „Wykaz prac, jakie wykonawca zamierza 
realizować z udziałem podwykonawców” Wykonawca nie ma obowiązku podania nazw 
podwykonawców, a w konsekwencji nie składa oświadczenia o braku istnienia wobec 
podwykonawców podstaw do wykluczenia w załączniku nr 2 do SIWZ. Nadmieniamy, że kwestia 
nie dotyczy podmiotu, który udostępnia generalnemu wykonawcy swojego potencjału na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

6.2) prosimy o potwierdzenie, że określenie zakresu prac przewidzianych do podzlecenia firmom 
podwykonawczym nie wyklucza zmiany/rozszerzenia  tego zakresu na etapie prowadzenia prac. 

Odpowiedź 111 Należy podać zakres robót oraz nazwę Podwykonawcy, jeżeli jest znana na tym 
etapie. 
 
Pytanie 112 Ad. załącznika nr 1 do umowy – Tabela Elementów Scalonych, poz. 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 –  
w których pozycjach należy ująć technologię basenową i kotłownię -  obydwa w/w elementy występują 
w budynku basenowym i w łączniku. 
Odpowiedź 112 W łączniku nie ma kotłowni i elementów technologii basenowej.  
 
Pytanie 113 Prosimy o uwzględnienie następujących uwag do SIWZ, do umowy i do karty 
gwarancyjnej: 
 
Dot. SIWZ: 
1) Odnośnie Działu III pkt 16-20 oraz Działu IV pkt 20-23, zwracamy Państwa uwagę, iż naruszają 

on w sposób wyraźny przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych (np. obowiązek 
przedkładania kserokopii umów o pracę ze wskazaniem ich imion i nazwisk, oświadczeń  
ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników itd.), co znajduje potwierdzenie w opinii 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 26 września 2016 roku, a mianowicie: 
„przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób 
zatrudnionych u wykonawcy jest jednoznaczne z udostępnianiem szerokiego zakresu danych 
osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola 
spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi”; 
ponadto w opinii GIODO wszelkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę, a zawierające 
dane osobowe pracowników muszą zostać przed przekazaniem zanonimizowane, co wyraźnie 
wyklucza możliwość przekazywania Zamawiającemu np. list osób zawierających imiona  
i nazwiska konkretnych pracowników, które są podstawowymi danymi osobowymi; nie jest 
również możliwe nakłanianie pracowników do udzielania indywidualnych zgód na przetwarzanie 
ich danych osobowych, zgodnie bowiem z opinią GIODO w tym zakresie: „aby zgoda mogła być 
uznana za podstawę prawną musi być wyrażona w sposób dobrowolny. Jednak w relacji 
zachodzącej między pracodawcą, a pracownikiem trudno jest mówić o takiej dobrowolności,  
gdyż brak jest tu równowagi podmiotowej (stosunek nadrzędności i podrzędności podmiotów),  
co często może sprzyjać wymuszeniu zgody. Stanowisko GIODO poparła także Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. o sygn. akt I OSK 249/09”; w związku z tym 
wnosimy o modyfikację zapisów w taki sposób, aby nie naruszały one przepisów o ochronie 
danych osobowych; 

2) W Dziale IV pod nagłówkiem UWAGA, wnosimy o uzupełnienie katalogu przyczyn 
uprawniających do dokonania zmiany poprzez wprowadzenia możliwości dokonania jej na skutek 
nieprawidłowości po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazaniu placu budowy; 



3) W Dziale IV pod nagłówkiem UWAGA, w pkt 2 ppkt 4), wnosimy o skrócenie wskazanego tam 
terminu do 10 dni, co ma na celu usprawnienie procedur formalnych, a tym samym usprawnienie 
działań realizacyjnych; 

4) W Dziale IV pod nagłówkiem UWAGA, w pkt 2 ppkt 8), wnosimy o dodanie na końcu zdania 
„chyba że wydłużenie zakończenia całego zadania inwestycyjnego zostało dokonane w oparciu  
o zapisy SIWZ i Umowy”; 

5)  W Dziale IV pod nagłówkiem UWAGA, w pkt 3 ppkt 2), wnosimy o dodanie na końcu zdania 
„chyba że roboty te zostały wprowadzone na żądanie Zamawiającego i wpływają na wysokość 
kosztów po stronie Wykonawcy”;  

6) W Dziale IV pod nagłówkiem UWAGA, w pkt 4 wnosimy o dodanie lit. c) w następującym 
brzmieniu: „w przypadku gdy zmiany, o których mowa powyżej wprowadzone zostały na skutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz wpływają one  
na ponoszone przez Wykonawcę koszty”.  

 
7) UMOWA: 
8) W § 5 ust. 3 wnosimy o wydłużenie terminu płatności na rzecz podwykonawców do 30 dni, co jest 

zgodne z wytycznymi ustawowymi; brak jest bowiem uzasadnienia dla tak krótkiego terminu 
płatności w sytuacji, gdy na rzecz Wykonawcy również został zastrzeżony 30-dniowy termin 
płatności (konieczność finansowania zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę w znacznym 
stopniu); 

9) Odnośnie § 5 ust. 4, 5 i 7 zgłaszamy uwagę, jak w pkt 3 uwag do SIWZ, z tym zastrzeżeniem,  
iż w zakresie ust. 7 postulujemy skrócenie terminu do 7 dni; 

10) Odnośnie § 6 ust. 2-5 zgłaszamy uwagę, jak w pkt 1 uwag do SIWZ; 
11) Odnośnie § 7 ust. 1 i 2 wnosimy o zastąpienie protokołów za zakończone elementy, 

miesięcznymi protokołami zaawansowania robót, co ma na celu wyeliminowanie potencjalnych 
problemów rozliczeniowo – płatniczych w ramach całej inwestycji; 

12) W § 7 ust. 2 lit. c)-e) wnosimy o wskazanie, iż konieczność dostarczania wskazanych tam 
dokumentów aktualizuje się dopiero wraz ze złożeniem przez Wykonawcę drugiej i następnych 
faktur, co wprost wynika z art. 143a ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych; 

13) W § 7 ust. 4 pkt 2) lit. e) wnosimy o wykreślenie słowa „ostateczna”; Wykonawca nie ma wpływu 
na długość trwania procedur urzędowych; 

14) Odnośnie § 8 ust. 17 prosimy o wyjaśnienie o jakie dostawy tutaj chodzi, skoro cały zakres 
realizacyjny dotyczący przedmiotu umowy powierzony ma zostać jednemu podmiotowi; 

15) Wnosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 2 lit. a), w następujący sposób: „Wykonawca  
nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni ponad termin określony w § 2 
ust. 1 lit. b) niniejszej umowy lub w tym samym terminie nie kontynuuje ich mimo wezwania 
złożonego na piśmie przez Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu”; 

16) W zapisu § 11 ust. 2 lit. a), wnosimy o dodanie na końcu zdania: „i nie podejmuje ich pomimo 
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego  
14-dniowego terminu”; 

17) W zapisu § 11 ust. 2 lit. c), wnosimy o dodanie na końcu zdania: „i nie zaniecha naruszeń 
pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego  
14-dniowego terminu”; 

18) W § 11 ust. 2 pkt d) i e) wnosimy o zastąpienie wyrażenia „opóźnia się” wyrażeniem „pozostaje  
 w zwłoce”, co jest zgodne z aktualnym, obowiązującym orzecznictwem (badanie przyczyn 

nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez sądy); 
19) W § 12 ust. 7 lit. b) wnosimy o wykreślenie wyrażenia „a wady są nieistotne” oraz o wykreślenie  

w całości lit. c), gdyż na tym etapie realizacji (zwłaszcza w okresie gwarancji i rękojmi) 
odstąpienie od umowy jest zupełnie niecelowe; 

20) W § 13 ust. 1 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstaw naliczania kar umownych  
z kwoty brutto na kwotę netto;  

21) W § 13 ust. 1 lit. b) wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej poprzez wskazanie 
wynagrodzenia przysługującego za wadliwy element, zamiast wynagrodzenia ogólnego 
przysługującego Wykonawcy; w naszej ocenie kara aktualnie zastrzeżona w odniesieniu  
do niektórych ewentualnych wad robót mogłaby być rażąco wygórowana; 

22) W § 13 ust. 1 lit. c) wnosimy o zastąpienie wyrażenia „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”, 
wyrażeniem „z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”, co uzasadnione jest 
dolegliwością zastrzeżonej sankcji; 

23) W § 13 ust. 1 pkt d) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanego tam 
procentowego przelicznika kar umownych do 0,01%, gdyż kara obecnie zastrzeżona jest  
w naszej ocenie niewspółmierna do wagi spenalizowanego przewinienia, a tym samym rażąco 
wygórowana; 



24) W § 13 ust. 1 lit. g)-i) wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej poprzez wskazanie 
wynagrodzenia wnikającego z poszczególnych umów podwykonawczych, zamiast 
wynagrodzenia ogólnego przysługującego Wykonawcy; w ocenie Wykonawcy kara aktualnie 
zastrzeżona w odniesieniu do niektórych elementów wykonywanych robót mogłaby być rażąco 
wygórowana (przekraczać wynagrodzenie przewidziane umową podwykonawczą); ponadto  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanego tam procentowego przelicznika  
kar umownych do 0,1% wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej; ponadto  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy mechanizmu umożliwiającego 
anulowanie wskazanych tam kar umownych, w przypadku gdy naruszenie stanowiące podstawę 
jej naliczenia było krótkotrwałe lub nie spowodowało żadnej szkody po stronie Zamawiającego; 

25) W § 13 ust. 1 lit. j) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanego tam 
procentowego przelicznika kar umownych do 0,01%, gdyż kara obecnie zastrzeżona jest  
w naszej ocenie niewspółmierna do wagi spenalizowanego przewinienia, a tym samym rażąco 
wygórowana; 

26) W § 13 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego netto; 

27) W § 14 ust. 4 na końcu zdania wnosimy o dodanie „uzasadnionym technicznie i technologicznie”, 
co ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia 
świadczenia niemożliwego;  

28) W § 14 ust. 5 zdanie pierwsze wnosimy o dodanie na końcu zdania „dla elementu którego 
dotyczy naprawa”;  

29) W § 16 ust. 1 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę właściwości umownej na sąd właściwy 
ze względu na siedzibę powoda; 

30) Odnośnie § 17 wnosimy uwagi, jak w pkt 2-6 uwag do SIWZ; 
 
31) KARTA GWARANCYJNA: 
32) W § 1 ust. 4 wnosimy o wykreślenie wyrażenia „bez usterek i wad”; zgodnie bowiem z aktualnym, 

ugruntowanym orzecznictwem; odmowa odbioru i zapłaty może nastąpić tylko w przypadku 
wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; jest to 
uzasadnione także względami faktycznymi, jako że przy tak skomplikowanym i złożonym 
przedmiocie umowy nie jest możliwe uniknięcie wszelkich usterek w szerokim tego słowa 
znaczeniu;  

33) Odnośnie § 2 ust. 1 lit. d) wnosimy uwagę, jak w pkt 14 uwag do umowy; 
34) W § 3 ust. 4 wnosimy o doprecyzowanie, iż tylko nieuzasadnione niestawiennictwo  

nie wstrzymuje czynności komisji; 
35) W § 4 ust. 1 lit. a) wnosimy o dodanie na końcu zdania: „pod rygorem uwolnienia się  

od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w powiadomieniu”;  
36) W § 4 ust. 1 lit. b) wnosimy o wydłużenie zakreślonego tam terminu do 2 dni roboczych,  

gdyż aktualnie zastrzeżony termin może być niemożliwy do spełnienia; 
37) Odnośnie § 4 ust. 1 lit. c) zgłaszamy uwagę, jak w pkt 20 uwag do umowy; 
38) Wnosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 2 w następujący sposób: „Usunięcie wad uważa się  

za skuteczne z chwilą zgłoszenia tego faktu do odbioru przez Wykonawcę, co następnie 
potwierdzone zostanie podpisanym przez obie Strony Protokołem odbioru prac z usuwania wad”. 

 
Odpowiedź 113  
 

1) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia. Zamawiający zwraca uwagę, że 
wymagane są zanonimizowane kopie umów o pracę. Co więcej – zgodnie z obecnym 
stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w opinii : Opinia dotycząca art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. „W świetle art. 36 ust. 2 
pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia pracowników poprzez 
przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć 
będą czynności na rzecz zamawiającego 

      2) Zapisy pozostają bez zmian. 
      3) Zapisy pozostają bez zmian. 
      4) Zapisy pozostają bez zmian. 
      5) Zapisy pozostają bez zmian. 
      6) Zapisy pozostają bez zmian. 
       

8)  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy. Zgodnie z art. 143b 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 



lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający nie może 

wprowadzić odmiennych wymagań co do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom. Wyznaczenie terminu krótszego ma w okolicznościach zaistniałego stanu 

faktycznego skrócenie faktycznego cyklu płatności na rzecz Wykonawcy, który przed 

otrzymaniem zapłaty musi wykazać, że zaspokoił wszystkie wymagalne roszczenia 

podwykonawców. 

9) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
10) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia. Zamawiający zwraca uwagę, że 

wymagane są zanonimizowane kopie umów o pracę. Co więcej – zgodnie z obecnym 

stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w opinii : Opinia dotycząca art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz 

Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. „W świetle art. 36 ust. 2 

pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia pracowników poprzez 

przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć 

będą czynności na rzecz zamawiającego” 

11) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia. 

12) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

13) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia. Decyzja musi być wykonalna. 

14) Zamawiający ma na uwadze dostawców, usługodawców i wykonawców realizujących zlcenia, 

umowy związane między innymi z dostawą wyposażenia do nowego obiektu lub obsługujących 

funkcjonowanie istniejącej szkoły. 

15) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

16) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

17) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

18) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

19) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

20) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

21)Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia. W przypadku wynagrodzenia 

ryczałtowego ustalenie wartości poszczególnych elementów nie będzie możliwe i może stać się 

przyczyną sporów. 

22) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

23) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

24) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
25) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

26) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

27) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

28) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
29) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
30) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
31) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
32) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
33) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

34) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 
35) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

36) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

37) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

38) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia 

Pytanie 114 Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 21.06.2017.  
Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia  
jest obszerny i skomplikowany, a wiele kwestii technicznych wymaga dokładnego przestudiowania 
rozwiązań w porozumieniu z firmami specjalistycznymi. Firmy te również w tak krótkim terminie, jaki 
nałożył na Wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. 



Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej 
oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia 
Odpowiedź 114 Przedłużono termin składania ofert na 23.06.2017 r. 


