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ZP.271.17.2016     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa szkoły 

podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w 

Sadkowie. 

 

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 odpowiedzi na złożone pytania: 

 

Pyt. 1. Wnosimy o dopuszczenie do przetargu wszystkich bezpiecznych nawierzchni 

spełniających normę PN EN 1176-1 :2009 i PN-EN 1177:2009 oraz odpowiedni wskaźnik 

HIC- dla danej zabawki. 

uzasadnienie 

Zamawiający w dokumentacji bardzo zawyżył parametry techniczne warstwy epdm, kierując 

się prawdopodobnie konkretnym wyrobem- producentem, choć mam wątpliwość, czy podane 

dane dotyczą nawierzchni placu zabaw. 

Odp. 1. Dopuszcza się stosowanie innej niż przedstawiona w projekcie nawierzchni 

bezpiecznej wylewanej. Grubość nawierzchni amortyzującej upadek dziecka, powinna 

być dostosowania do maksymalnej wysokości swobodnego upadku z projektowanych 

urządzeń na placu zabaw. Zastosowana nawierzchnia powinna spełniać normę PN EN 

1176-1 :2009 i PN-EN 1177:2009 oraz odpowiedni wskaźnik HIC-dla danej zabawki. 

 

Pyt. 2. Ponadto zgodnie z ustawą Pzp, gdy Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm i jest zobowiązany do wskazania, że dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Wykonawca ma, w takiej sytuacji, prawo zaoferować 

przedmiot zamówienia równoważny z wymogami wynikającymi z takich norm. 

Wskazać również należy, że ilekroć przedmiot Zamówienia jest opisywany za pomocą norm, 

można przyjąć, że minimalny próg równoważności wyznaczają te normy. 

Aby nie ograniczać konkurencji i nie ukierunkowywać się na jednego producenta, wnosimy o 

opisanie dokumentacji przetargowej w taki sposób, aby zostały dopuszczone wszystkie 

nawierzchnie bezpieczne zgodne z normą PN EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 

Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Wykazanie równoważności nie 

polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy nie jest gorszy niż ten, 

którego wymaga zamawiający, ale Że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez 

zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Nawierzchnia bezpieczna 

placu zabaw będzie równoważna, gdy będzie spełniać cel i funkcjonalność zastosowanego 

rozwiązania, a nie dziesiąte części jakiegoś wybranego parametru. Zaoferowany system 

będzie zgodny z zapisami z zapisami przetargu, gdy będzie zgodny z normą PN EN 1176-1 

:2009 i PN-EN 1177:2009 

Powyższe potwierdza bieżące orzecznictwo KIO np. wyrok sygn. Akt KIO 1150/11 

Odp. 2. Dopuszcza się stosowanie innej niż przedstawiona w projekcie nawierzchni 

bezpiecznej wylewanej. Grubość nawierzchni amortyzującej upadek dziecka, powinna 

być dostosowania do maksymalnej wysokości swobodnego upadku z projektowanych 



urządzeń na placu zabaw. Zastosowana nawierzchnia powinna spełniać normę PN EN 

1176-1 :2009 i PN-EN 1177:2009 oraz odpowiedni wskaźnik HIC-dla danej zabawki. 

 

Pyt. 3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o: Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu – 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. 

Odp.3. Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonymi trasami przyłączy wodno- 

kanalizacyjnych  - w załączeniu. 

 

Pyt. 4.  Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

który mówi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia. Dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego 

nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy 

urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia określonego producenta, 

przyjęte przez projektanta. Takie rozumienie równoważności zaprzecza istocie przyjętej w 

ustawie PZP regulacji i narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji. Zamawiający nie może wymagać by równoważny produkt miał wszystkie 

identyczne cechy produktu wskazanego w Specyfikacji, bowiem w takiej sytuacji nie można 

mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji, a zapis „lub równoważny” lub 

„analogiczny o nie gorszych parametrach” jest czynnością pozorną i w praktyce niemożliwą 

do spełnienia.  

Dlatego też wnosimy o wskazanie tych kluczowych cech produktów w szczególności dla:  

- paneli akustycznych,  

- wiaty na rowery,  

- elementów małej architektury jak ławki betonowe i  kosze na śmieci, - osprzętu instalacji 

elektrycznej,  

- instalacji przyzywowej i oddymiania  

- pomp ciepła 

- rurarzu instalacji wodociągowej i instalacji hydrantowej 

- armatury i biały montaż instalacyjny oraz pozostałych urządzeń instalacji sanitarnej 

które mają dla Zamawiającego kluczowe znaczenie poparte uzasadnieniem z uwagi na cel 

przedmiotu zamówienia. 

Odp. 4.  

- Wiata na rowery obustronna, stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie oraz boczne 

ściany ze szkła hartowanego bądź z pleksi, stalowe stojaki osłonięte materiałem 

ochronnym. Stojaki dla 20 rowerów. Sugerowane wymiary 5x4m wys. 2,5m. 

- Panele akustyczne spełniające polską normę PN-B-02151-4:2015-06 i normy 

europejskie, dla wszystkich pomieszczeń, z uwzględnieniem przeznaczenia 

poszczególnych pomieszczeń: zrozumiałości mowy dla sal lekcyjnych, oraz czas pogłosu, 

zmniejszenie poziomu hałasu na korytarzach i ograniczenie zasięgu przestrzennego, 

ograniczenie hałasu w salkach przedszkolnych, świetlicach, stołówkach. W przypadku 

sal gimnastycznych niezbędne jest zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy poprzez 

ograniczenie pogłosu i poziomu tła akustycznego. Panele sufitowe w wymiarach 60x60 

bądź 60x120cm, w jasnych kolorach na konstrukcji aluminiowej.  Powierzchnia licowa 

umożliwiająca czyszczenia na sucho i przecierania na mokro. Płyty odporne na wilgoć 

do 70% przy 30°C (zgodnie z normą IS 4611). Materiał niepalny wg badań i klasyfikacji 

EN ISO 1182. Umieszczenie materiałów pochłaniających dźwięk także na ścianach 

pomieszczeń. 

- Betonowa konstrukcja wykonana z betonu, malowanego farbą akrylową do podłoży 

betonowych. Kosz może być w dwóch wersjach – na worki foliowe lub na wiadra. 

Daszek urządzenia wykonany z blachy – uchylny – umożliwiający wymianę worka lub 

opróżnienie wiadra.  



- Podpory ławki powinny być wykonane z betonu. Siedzisko oraz oparcie ławki 

wykonane z desek. Deski powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków 

atmosferycznych przy pomocy impregnatów przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakości 

lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd. Kątowniki stalowe zastosowane w ławce mają 

być cynkowane ogniowo, co długotrwale zabezpiecza je przed korozją.  

- pompy ciepła: 

a) HIdROS WHA162SW5 

Jednokierunkowa pompa ciepła solanka-woda ze zintegrowanym (zabudowanym w 

pompie ciepła) układem podgrzewu CWU wykorzystującym zawór trójdrożny, z 

siłownikiem sterowanym przez sterownik pompy ciepła wraz z wymaganymi elementami 

wyposażenia: 

 a) dwie sprężarki typu scroll, hermetyczne; dwa stopnie mocy 

 b) soft-starty elektroniczne 

c) elektroniczne zawory rozprężne 

d) manometry obiegu chłodniczego 

 e) sprężynowe podstawy antywibracyjne zapobiegajce przenoszeniu drgań na 

 konstrukcję budynku 

f) wielofunkcyjny sterownik kaskadowy (jeden dla obu pomp ciepła) 

g) czynnik chłodniczy R410A 

 h) pobór mocy elektrycznej przy parametrze 0/3st.C - 42/50st.C - nie 

wiecej niz 49,9 kW 

 i) moc grzewcza przy parametrze 0/3st.C - 42/50st.C - nie mniej niz 175kW 

 

 b) HIdROS WHA162RV/FC 

 Rewersyjna (odwracalna) pompa ciepła solanka-woda ze zintegrowanym układem 

chłodzenia pasywnego - zabudowany w pompie ciepła układ z 

dodatkowym wymiennikiem do chłodzenia pasywnego, sterowany przez mikroprocesor 

pompy ciepła, zapewniający chłodzenie pasywne oraz automatycznie przełączający się w 

tryb chodzenia aktywnego (praca rewersyjna pompy ciepła - dochładzanie) - wraz z 

wymaganymi elementami wyposażenia: 

 a) dwie sprężarki typu scroll, hermetyczne; dwa stopnie mocy 

 b) soft-starty elektroniczne 

 c) elektroniczne zawory rozprężne 

 d) manometry obiegu chłodniczego 

 e) sprężynowe podstawy antywibracyjne zapobiegajce przenoszeniu drgań na 

 konstrukcję budynku 

 f) wielofunkcyjny sterownik kaskadowy (jeden dla obu pomp ciepła) 

 g) czynnik chłodniczy R410A 

 h) pobór mocy elektrycznej przy parametrze 0/3st.C - 42/50st.C - nie 

wiecejniz 49,9 kW 

 i) moc grzewcza przy parametrze 0/3st.C - 42/50st.C - nie mniej niz 175kW 

- warunki równoważności instalacji wodociągowej hydrantowej. Materiały dla instalacji 

hydrantowej i wodociągowej można zamienić pod warunkiem zastosowania tych samych 

parametrów. 

- instalacji przyzywowej i oddymiania – plik równoważności w załączeniu. 

 

Pyt. 5. Jakiej grubości ma być izolacja kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku? W 

opisie pojawia się informacja 80mm + płaszcz, natomiast w zestawieniach i przedmiarach 

90mm + płaszcz. 



Odp. 5. Zastosować grubość izolacji dla kanałów wentylacyjnych 90mm + płaszcz 

ochronny 

 

Pyt. 6. Proszę o wyszczególnienie typu tłumików (absorpcyjne, absorpcyjno-rezonatorowe) 

oraz ilości i grubości kulis. 

Odp. 6. Tłumiki typu SLC Grubość kulis c=100mm ilość kulis n=2 
 

Pyt. 7. Proszę o informację czy wentylatory nawiewne WK 100 do montażu w posadzce to 

elementy istniejące czy do dostawy (w przedmiarze jest montaż, w zestawieniu brak tych 

urządzeń). Proszę też o wskazanie gdzie są czerpnie dla tych wentylatorów. Z rysunków nie 

wynika w ogóle prowadzenie instalacji. 

Odp. 7. Elementy do dostawy. Wentylatory WK. Powietrze pobierane z pomieszczenia 

 

Pyt. 8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wyposażenia Sali sportowej wraz z 

opisem i ST. 

Odp. 8. Bramka do piłki nożnej stalowa o wymiarach 5x2 m wykonana z profili 

stalowych. Cała bramka jest malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramka 

wyposażona w odciągi napinające siatkę, siatkę z łapaczami oraz tulejki do ich 

obsadzenia. 

Tablice do kosza mają być wykonane z odpowiedniego przezroczystego materiału, 

stanowić jedną całość i posiadać taki sam stopień sztywności, jak te wykonane z 

twardego drewna o grubości 0.03 m (3 cm). Mogą być również wykonane z twardego 

drewna o grubości 0.03 m (3 cm) pomalowanego na biało. Wymiary tablic wynoszą 1.80 

m poziomo i 1.05 m pionowo. Ich dolne krawędzie znajdują się 2.90 m nad podłogą.  

Kosze mają się składać z obręczy i siatek. Obręcze wykonane są następująco:  

a) z pełnego żelaza o średnicy wewnętrznej 0.45 m (45 cm), pomalowane na 

pomarańczowo, 

 b) metalowy materiał obręczy ma średnicę wynoszącą co najmniej 0.017 m (17 mm), a 

najwyżej 0.020 (20 mm). Obręcze mają pod spodem małe haczyki, albo podobne zaczepy 

służące do zawieszenia siatek,  

c) powinny być sztywno zamocowane do tablic (patrz: Uwaga poniżej), a ich górna 

krawędź ma się znajdować w poziomie na wysokości 3.05 m nad podłogą, w równej 

odległości od obu pionowych krawędzi tablicy, Uwaga: Stanowczo zaleca się takie 

zamocowanie obręczy do tablicy, aby żadna silą przekazywana przez obręcz nie 

oddziały-wała bezpośrednio na tablicę.  

d) najbliższy punkt wewnętrzny krawędzi obręczy ma się znajdować w odległości 0.15 m 

od czoła tablicy. 

Kosze należy ustawić w miejscach wskazanych przez linie wrysowane na rzucie do gry w 

koszykówkę. Lokalizacja otworów pod słupki do siatkówki na środku boiska do 

koszykówki. Bramki do piłki nożnej na końcach wrysowanego pola do koszykówki. 

Drabinki zamontować w miejscach wskazanych przez przyszłego użytkownika. 

Siatkówka: Słupki do siatkówki profesjonalne wielofunkcyjne, siatka turniejowa z 

anteną, osłony do słupków, tuje do mocowania w podłożu. Siatka ochronna z polietylenu 

o gr. 2 mm . Siatki muszą mieć zgrubione obszycie zewnętrzne montowana za pomocą 

linek. 

Trybuny składane, ławka ze sklejki, wykończenie stopni blacha aluminiowa. Trybuna 2-

rzędowa z siedziskami typu ławka. 

Drążki gimnastyczne pionowe do wspinania na konstrukcji stalowej mocowanej do 

ściany, wysokość 5 m. 4 drążki w komplecie.  

 



Pyt. 9. Na rzucie piętra (pom. 1.4) zaznaczono prawdopodobnie ściankę składaną. Proszę o 

wyjaśnienie czy jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak proszę o podanie parametrów 

technicznych. 

Odp. 9. Ścianka przesuwna jest przedmiotem zadania. Należy uzupełnić zestawienie o 

ściankę mobilną parkowaną w osi „16” o długości 7,18m i wysokości 3,20m o 

następujących parametrach: zawiadywana ręcznie, podwieszana  na torze jezdnym z 

duraluminium st 6005 zamontowanym bezpośrednio do stropu na podkonstrukcji, 

montaż bez prowadnic podłogowych, wózki jezdne, zawieszanie elementów modułowych 

1-punktowe. Waga ścianki 45 kg/m2. Wykonana z ramy aluminiowo-stalowej z 

wymiennymi panelami z płyty melaminowanej w klasie niezapalnej (B-s1,d0), 

aluminiowe listwy krawędziowe, wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, grubość 

modułu 110 -130mm. Izolacyjność  akustyczna na poziomie 54 dB. Ściana przesuwna 

jest wyrobem budowlanym i musi posiadać badania i klasyfikację reakcji na ogień wg. 

normy 1350-1 (NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCYM OGNIA) przeprowadzonym przez 

autoryzowane laboratorium. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wyrób  musi 

mieć badania wykonane przez autoryzowane laboratorium w zakresie: prawidłowości 

działania, płaskości paneli, wartości sił operacyjnych, wartości siły tarcia początkowego, 

odporności na obciążenia statyczne pionowe, wytrzymałość  na obciążenia udarowe, 

odporność na działanie siły poziomej, wartość siły rozporu nożyc rozpierających. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonywania. 

 


