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13

W nawiązaniu do projektu umowy, definicje pkt 18, 19, §9 ust. 2 prosimy o rozważenie wprowadzenia zmiany polegającej na nadaniu odbiorowi częściowemu funkcji potwierdzenia 
rzeczywistego stanu zaawansowania prac na potrzeby rozliczenia bez kontroli jakości prac.
W uzasadnieniu zwracamy uwagę na fakt, że kontrola jakości prac i przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego następuje z chwila dokonania odbioru końcowego. W trakcie 
prowadzenia prac elementy robót mogą ulegać uszkodzeniom (nawet wielokrotnym) skutkiem czego Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę wielokrotnie do usuwania tych 
samych zniszczeń co z ekonomicznego punktu widzenia jest nieracjonalne.

Zamawiający nie wyraża zgody na na nadanie odbiorowi częściowemu jedynie funkcji potwierdzania 
rzeczywistego stanu zaawansowania prac na potrzeby rozliczenia. Z zapisów umowy  jasno wynika, iż 
odbiory mają na celu rozliczenie robót wykonanych w danym etapie (miesiącu), jednakże pod 
warunkiem, iż roboty te zostały wykonane należycie i nie posiadają wad. Oznacza to, że odbiór ma 
charakter rozliczeniowo – jakościowy. Oczywistym dla Zamawiającego jest fakt, iż nie może on 
rozliczyć robót, które zostały przez Wykonawcę wykonane wadliwie a wady te możliwe są do 
stwierdzenia na etapie odbioru częściowego. Zmiana zapisów, zgodnie z żądaniem, oznaczałoby, że 
musiałby on zapłacić za roboty, o których wie, że zostały wykonane wadliwie. 

14 W nawiązaniu do treści §5 ust. 3 prosimy o usunięcie zdania ostatniego lub doprecyzowanie, że żądanie Zamawiającego dotyczyć będzie wad i usterek stwierdzonych w trakcie 
odbioru końcowego. W związku z odpowiedzią na pytanie poprzednie Zamawiający nie potwierdza. 

15
W nawiązaniu do projektu umowy prosimy o usuniecie sprzeczności pomiędzy §2 ust. 1 a §2 ust. 2 gdzie z jednej strony Zamawiający przyznaje decydujące znaczenie kryterium 
jakości z drugiej hierarchii dokumentów oraz uwzględnienie w hierarchii dokumentów oferty Wykonawcy wraz z jej załącznikami oraz pytań i odpowiedzi Zmawiającego na pytania 
wykonawców sformułowane w postępowaniu. Zamawiający nie dostrzega sprzeczności pomiędzy wskazanymi zapisami umowy. 

16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna Inwestycję za wykonaną także w przypadku wydania przez właściwy organ innego dokumentu niż decyzja o udzieleniu pozwolenia na 
użytkowanie, który będzie umożliwiał przystawienie do użytkowania Inwestycji zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Oczwywistym jest, iż Zamawaiający dopuści dozwolony lub wymagany prawem dokument pozwalający 
na użykowanie jeżeli w dniu oddania inwestycji nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o dpouszczeniu do 
użytkowania, w tym dokument, o którym mowa w art.  31 zy¹   Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

17

Prosimy o jednoznaczne sformułowanie wymagań odnośnie treści Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego co do terminarza rozliczenia umowy (§4 ust. 6) oraz potwierdzenie, że 
zakresy prac do wyodrębnienia etapów ma samodzielnie określić Wykonawca.

Zamawiający w dniu 06.09.2021 r. dokonał stosownych zmian w § 4  ust. 4 Umowy, gdzie w pkt. 3  
jednoznacznie wskazno, iż  etapy realizacji Inwestycji określa Harmonogram rzeczowo- finansowy 
przygotowany przez Wykonawcę i zaakcentowany przez Zamawiającego, z uwzględnieniem założonego 
w Umowie sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy.” 

18

W nawiązaniu do treści §4 ust. 11 prosimy o wykreślenie zdania ostatniego. Zamawiający nie widzi powodu wykreślania zdania ostatniego z § 4 ust. 11, natomiast dla rozwiania 
wątpliwości iż to Wykonawca ma przygotować Harmonogram Rzeczowo-Finansowy według własnego 
doświadczenia i wiedzy w dniu 13.09.2021 r. zmodyfikował wskazany zapis, który otrzymał brzmienie 

 "11.Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać w szczególności podział zgodny z tabelą 
elementów scalonych, oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dotyczącą danego zakresu. 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez 
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 
osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę 
należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów 
robót powinny być naniesione na grafikę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie 
harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z 
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 
powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla 
okresu jesienno–zimowo–wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych (o ile będą 
wymagane), itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy 
w terminie określonym w ust. 1, o ile uzna to za konieczne. Jednakże jeżeli Wykonawca nie uwzględni 
w Harmonogramie wymienionych w zadaniu poprzednim przerw, nie może rościć prawa do żądania 
wydłużenia terminu wykonania danego etapu, z tytułu ich wystąpienia." 

19

W nawiązaniu do treści §4 ust. 12 prosimy o wykreślenie następującego sformułowania: ” co najmniej na
poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” Zamawiający w dniu 13.09.2021 r. zmienił wskazany zapis w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy, 

który otrzymał brzmienie:  "Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie uwzględniał w szczególności 
kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren Budowy, założenie prowadzenia 
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren Budowy w zakresie niezbędnym do 
zachowania ciągłości robót budowlanych oraz terminu wykonania umowy." 

20 W nawiązaniu do treści §4 ust. 16, oraz ust. 22 prosimy o wykreślenie. W chwili obecnej umowa zawiera wewnętrza sprzeczność z jednej strony stwarzając Wykonawcy możliwość 
zgłoszenia zastrzeżeń zaś z drugiej nakłada na Wykonawcę karę umowną za nieuwzględnienie uwag do których Wykonawca może wnosić zastrzeżenia. Zamawiający w dniu 06.09.2021 r. dokonał stosownych zmian w § 4  ust. 16 i 22 Umowy.

21 W nawiązaniu do treści §4 ust. 24 prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku gdy wdrożenie programu 
naprawczego będzie skutkiem zwłoki Wykonawcy.

Zamawiający w dniu 06.09.2021 r. dokonał stosownych zmian w § 4 ust.  24 Załącznika nr 6 do SWZ 
Wzoru umowy. 

22 W nawiązaniu do treści §6 ust. 3 pkt 20 prosimy o potwierdzenie, że chodzi o uszkodzenia które powstały z winy Wykonawcy. Zamawiający w dniu 06.09.2021 r. dokonał stosownych zmian w § 4 ust. 3 pkt. 20 Załącznika nr 6 do 
SWZ Wzoru umowy. 

23
W nawiązaniu do treści §6 ust. 5 prosimy o wykreślenie tego zapisu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan robót do czasu odbioru końcowego. Wielokrotne usuwanie 
drobnych usterek/wad w robotach już wykonanych nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Kontrola jakości wykonanych robót odbywa się w czasie odbioru końcowego. Ewentualne 
wady/ usterki zostają zinwentaryzowane w liście wad które zobowiązany bezie usunąć Wykonawca. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

24

W nawiązaniu do treści §8 ust. 10 prosimy o wykreślenie zdania pierwszego w tym ustępie. Kwestionowany zapis narzuca na Wykonawcę obowiązek finansowania robót i zmusza 
Wykonawcę do regulowania wynagrodzenia podwykonawcom przed otrzymaniem wynagrodzenia od Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca zostaje zmuszony do potwierdzenia 
wykonania robót przez podwykonawcę które mogą następnie być zakwestionowane jako niewykonane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiający nie wyraża zgody proponowaną zmianę. Wykreślenie wskazanego zapisu, w skrajnym 
przypadku, może prowadzić do sytuacji, iż Wykonawca w umowie z Podwykonawcą może określić 
termin zapłaty, wynoszący wprawdzie 30 dni ale przypadający po zapłacie za dane roboty przez 
Zamawiającego, co po pierwsze uniemożliwiłoby działanie art. 447 ust. 2 pkt. 1) Pzp a po drugie, w 
przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, umożliwiłoby Podwykonawcy 
skierowanie roszczenia wobec Zamawiającego

25

W nawiązaniu do treści §9 ust. 5 oraz ust. 15 prosimy o potwierdzenie ze obowiązek pokrycia kosztu ingerencji w obca infrastrukturę (usunięcia kolizji) dotyczy wyłącznie sytuacji 
gdy instalacje te zostały uwidocznione w dokumentach przekazanych Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy. Zamawiający wskazuje, iż jeżeli Wykonawca przejmie protokolarnie od Inwestora – Zamawiającego  

Teren Budowy (a takie założenie przyjęto we Wzorze Umowy), ponosi on aż do chwili oddania obiektu 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, zgodnie z art. 652 k.c. 

26
W nawiązaniu do treści §11 ust. 11 i ust. 12 prosimy o potwierdzenie, że kontrola o której mowa w ust. 11 będzie polegała na weryfikacji zgodności zastosowanego materiałów lub 
urządzenia z rozwiązaniem zaakceptowanym przez Zamawiającego w drodze zatwierdzenia karty materiałowej i nie oznacza ponownej równoległej procedury zatwierdzania 
materiałów czy urządzeń.

Zamawiający potwierdza, że kontrola o której mowa w ust. 11 będzie polegała na weryfikacji zgodności 
zastosowanego materiałów lub urządzenia z rozwiązaniem zaakceptowanym przez Zamawiającego w 
drodze zatwierdzenia karty materiałowej. 

27
W nawiązaniu do treści §12 ust. 2 prosimy o jego wykreślenie. W uzasadnieniu stanowiska zauważamy, że wszelkie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zatem do chwili gdy nie zostanie zmodyfikowany przedmiot umowy (poprzez wprowadzenie zamiennej dokumentacji 
projektowej w tym uszczegółowienia dokumentacji projektowej) wykonanie jakichkolwiek robót stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy.

Zamawiający nie widzi pwodu wykreślania  §12 ust. 2. Oczywistym jest, że wsztskie zmiany umowy 
wymagają anesku do umowy także zmiany dokonane na podstawie powyższego paragrafu.

28 W nawiązaniu do treści §12 ust. 7 pkt 4 prosimy o doprecyzowanie, że polecenia Inspektora Nadzoru nie mogą wprowadzać robót dodatkowych. Zamawiający wskazuje, że   §12   wskazuje właśnie na sposób  rozliczania robót 
dodatkowych/uzupełniających/zamiennych/ dlatego treść pytania jest niezrozumiała.

29 W nawiązaniu do treści §12 ust. 5 prosimy o potwierdzenie, że liczbę i zakres etapów określi Wykonawca lub prosimy o wprowadzenie modyfikacji umożliwiającej rozliczanie części 
etapu, tak aby stało się możliwe rozliczenie rzeczywiście wykonanie ilości robot w każdym miesiącu. Zamawiający potwierdza.

30
W nawiązaniu do treści §12 ust. 10 ust. 11, ust. 13 prosimy o jego wykreślenie. Obecnie pomiędzy ust. 6 a 10 zachodzi wykluczająca się sprzeczność. Z jednej strony (ust. 10) projekt 
umowy stanowi, że odbiór częściowy służy potwierdzeniu zaawansowania prac na potrzeby rozliczeń, zaś z drugiej (ust. 10) że jest to odbiór częściowy połączony z oceną jakości 
prac jednak pomimo odbioru częściowego ryzyko uszkodzenia odebranej części prac dalej pozostaje po stronie Wykonawcy.

Zamawiający wskazuje, iż w §12 nie ma ust. 10 ust. 11 i ust. 13. Zamawiający wskazuje jednocześnie, iż 
w dniu 06.09.2021 r. zmienił zapisy §13 ust. 5 i 6 dotyczący odbioru i rozliczania etapów realziacji 
umowy. 

31

W nawiązaniu do treści projektu umowy, §13 ust. 25 prosimy rozważenie wprowadzenia zmiany zgodnie z poniższym:
Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu przerwie czynności Odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego:
1) zostanie stwierdzone że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,
2) Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów,
3) Wystąpiły istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy przez które należy rozumieć Wady powstałe z winy Wykonawcy uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem. W pozostałych przepadkach Odbiór końcowy zostanie dokonany, a ewentualne wady i braki w dokumentach przekazanych przez Wykonawcę 
stanowić będą wadę podlegającą usunięciu. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

32

W nawiązaniu do treści projektu umowy, §16 ust. 24 prosimy o rozważenie wprowadzenia zmiany w myśl której brak oświadczenia będzie powodował wstrzymanie wpłaty 
wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości nieprzedłożonych oświadczeń. W przeciwnym wypadku w sytuacji gdy uzyskanie oświadczenia będzie niemożliwe z przyczyn 
losowych czy sporu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą wykonawca nie otrzyma środków co spowoduje brak środków na finansowanie bieżących prac przez wykonawcę.

Zamawiający w dniu 13.09.2021r. zmienił wskazany zapis , §16 ust. 24,  który otrzymał brzmienie: 
"Brak Protokołu odbioru etapu prac lub brak zgodnego z prawdą oświadczenia Podwykonawcy lub 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 23 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 
Zamawiającego, z tym, że jeśli wstrzymanie płatności spowodowane jest brakiem oświadczenia 
Podwykonawcy, wstrzymanie płatności dotyczy części wynagrodzenia odpowiadającej wartością 
wynagrodzeniu Podwykonawcy, co do którego nie przedstawiono oświadczenia. Wstrzymanie płatności 
nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 
zapłatę biegnie od dnia otrzymania Protokołu lub oświadczeń."

33

W nawiązaniu do treści projektu umowy, §18 ust. 2 prosimy rozważenie wprowadzenia zmiany polegającej na wykreśleniu zapisów wprowadzających kary umowne o których mowa 
w: pkt 4), 5),6), 7), 12), 13) gdyż waga ewentualnych naruszeń nie usprawiedliwia obliczania kary umownie od wartości całego wynagrodzenia należnego wykonawcy. Ewentualnie 
prosimy o rozważenie zmiany sposobu ustalenia kar umownych poprzez wprowadzenie zryczałtowanej stawki w wysokości 1.000,00 zł. Za każde z naruszeń. 
Dodatkowo w odniesieniu do kary umownej opisanej w pkt 6) Zmawiający przewiduje możliwość obciążania Wykonawcy karą umowna za przekroczenie jakiegokolwiek terminu 
wskazanego w HRF-ie, zaś z drugiej strony oczekuje rozliczania z Wykonawcą za ukończone elementy z HRF co prowadzi do sytuacji w której w dążeniu do zachowania płynności 
rozliczeń Wykonawca będzie zmuszony do multiplikowania pozycji w HRF, zaś z drugiej będzie karany za przekroczenie każdego z tych terminów nawet jeśli termin końcowy zostanie 
dotrzymany.

Zamawiający wskazuje, iż kary umowne wskazane w  §18 ust. 2 pkt 4), 5),6), 7), 12) są adekwatne do 
wagi naruszeń. Przykładowo ust. 4 mówi o każe za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzechowo-
Finansowego, który jest kluczowym dokumentem zarówno ze względu na przyjęty sposób rozliczania 
jak i ze względu na konieczność zaplanowania wydatkowania środków przez finansujące inwestycję 
Województwo Mazowieckie. Pondto w dniu 06.09.2021 r. Zamawiający zmienił zapisy §18 ust. 2 pkt 
13 Załącznika nr 6 do SWZ Wzoru Umowy zmniejszając wskazaną tam karę umowną, oraz zapisy 
dotyczące rozliczenia częściowego, wskazując, iż rozliczenie częściowe będzie dotyczyło wykonanych 
prawidłowo w danym miesiącu robót. 

34

W nawiązaniu do treści projektu umowy, §18 ust. 2 prosimy o rozważenie wprowadzenia zmiany polegającej na wykreśleniu zapisów wprowadzających kary umowne o których 
mowa w: pkt 9), 10), 8), 11) prosimy o odniesienie podstawy obliczenia kary umownej do wartości danej umowy podwykonawczej. Sposób obliczenia kary umownej przyjęty w 
projekcie umowy prowadzi do wniosku, że kara umowna do zapłaty jakiej będzie zobowiązany wykonawca może przewyższyć wartość umowy z podwykonawcą.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wskazanych zapisów umowy. Kary  umowne są 
instrumentem prawnym o charakterze  odszkodowawczym, ale we wskazanych przypadkach mają 
głownie pełnić funkcję stymulacyjną, mobilizującą do prawidłowego i pełnego wykonania zobowiązania 
umownego.

Dot. postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

W związku  pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 135 ust. 6 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:



35
W nawiązaniu do treści projektu umowy, §20 ust. 6, i następne prosimy rozważenie wprowadzenia zmiany polegającej na wykreśleniu zapisu cyt: „oraz rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym” przedmiotowy zapis wprowadza możliwość rozwiązania umowy przeciwstawiając go instytucji odstąpienia od umowy nie precyzując przy tym w jakich 
sytuacjach mogło by owo rozwiązanie nastąpić.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przepsi wskazuje w jakich przypadkach może 
to nastąpić (patrz ust. 4) a przypadki te stanowią poważne naruszenie warunków umowy. 

36
Prosimy o zgodę na wykonanie 5 odwiertów geotechnicznych i sondowań CPTu pod projektowaną halę sportową do głębokości 15 m Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odwiertów, każdy w Wykonawców, który widzi potrzebę ich 

wykonania proszony jest o bezposrednie zwrócenie się do Zamawiającego (majlowe) w celu ustalenia 
terminu odwiertów.

37
Prosimy o udostępnienie Projektu Budowlanego hali sportowej zawierającego wyciąg z obliczeń konstrukcji i posadowienia.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej postępowania  wyciąg z obliczeń 
konstrukcji i posadowienia hali sportowej - jako załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r

38 Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji odpowiedzi udzielonych w trakcie wcześniejszego postępowania. Pytania i odpowiedzi jakich udzielił w poprzednio prowadzonym postępowaniu dostępne są na stronie 
internetowej http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/index.php?id=99

39
Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania sufitów podwieszanych rastrowych na SALI SPORTOWEJ zgodnie z opisem projektu jako „sufit podwieszany, rastrowy 
aluminiowy (panele wertykalne)”, czy zgodnie z opisem zawartym na rzucie sufitów w Sali sportowej jako – „sufit rastrowy, podwieszany na ruszcie stalowym oczko prostokątne 
60x300, bez widocznych spojeń, kolor RAL7016, powyżej sufit malowany na czarno”.

Zamawiający wymaga wykonania sufitów zgodnie z opisem na rzucie sufitów.

40 Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć (od wewnątrz i od zewnątrz) żelbetową ścianę oddzielenia pożarowego budynku technicznego. Zamawiający wskazuje następujący sposób wykończenia: żelbet z odciskiem drewna, zabezpieczenia: 
dyspersja żywicy akrylowej

41
Prosimy o informację w jaki sposób będzie regulowana temperatura w pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Jeżeli należy przewidzieć lokalne sterowniki 
temperatury prosimy o określenie ich ilości oraz wskazanie ich lokalizacji.

Zamawiający na rozdzielaczach nie przewiduje się siłowników ani termostatów, tylko zawory do 
możliwości zamontowania głowic termostatycznych. Na każdą pętlę przewidziany jest przepływomierz. 
Regulacja poprez sterowanie kotłowni.

42 Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji gazowej do kuchni i pracowni chemicznej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ten należy 
wycenić.

Zamawiający wskazuje, iż wskazany zakres objęty jest przedmiotem zamówienia i należy go uwzględnić 
w cenie oferty. 

43 Udostępniony przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących pomp obiegowych układów regulacyjnych zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że 
zakres ten należy wycenić.

Zamawiający wskazuje, iż wskazany zakres objęty jest przedmiotem zamówienia i należy go uwzględnić 
w cenie oferty. 

44 Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących zabezpieczenia płaszczem z blachy ocynkowanej izolacji rur wody lodowej i ciepła technologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że 
zakres ten należy wycenić.

Zamawiający wskazuje, iż wskazany zakres objęty jest przedmiotem zamówienia i należy go uwzględnić 
w cenie oferty. 

45 Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi ponosił będzie 
Zamawiający. Zamawiający potwierdza.

46 Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie wad i usterek wynikających z aktów wandalizmu oraz nieprawidłowego użytkowania urządzeń znajduje się po stronie Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, wynika to z przepsiów ogólnych kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji i 
rękojmi.

47 Prosimy o potwierdzenie, że wymiana materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji i rękojmi będzie obciążał Zamawiającego. Zamawiający potwierdza.

48 Przedmiar robót instalacji sanitarnych zawiera pozycję 15.3 Roboty okołobudowlane. Prosimy o określenie jakie prace należy wycenić w tej pozycji. Zamawiający wskazuje, że w pozycji należy wycenić np. wykonanie bruzdowania, otworów pod 
instalacj itp. roboty okołobudowlane.

49 Przedmiar robót instalacji sanitarnych zawiera pozycję 15.14 instalacje elektryczne i teletechniczne. Prosimy o określenie jakie prace należy wycenić w tej pozycji. Zamawiający wskazuje, że w pozycji należy wycenić podłączenie regulatorów VAV, klimakonwektorów 
do sterowników, podłączenie sterowania centrali wentylacyjnej.

50

Brak wytycznych do standardu nastawników naściennych dla klima-konwektorów Internatu - prośba o uzupełnienie.
Zamawiający uzupełnia informacje wskazując co następuje:                                                                                           
1) Przeznaczenie sterownika: sterowanie pracą klimakonwektorów z trzybiegowym silnikiem 
asynchronicznym. 
2) Zasilanie: 230 Vac 50 Hz
3) Maksymalne obciążenie przełączania: 2 A 230 Vac 
4) Zakres regulacji termostatu: od 15 do 30°C 
5) Temperatura pracy: 0/50°C 
6) Temperatura składowania: -10/+50°C 
7) Stopień ochrony: IP 20 
8) Połączenie przez listwę zaciskową na płytce obwodu drukowanego. 
9) Klasa izolacji: II 
10) Przekrój przewodu: min. 0.75 mm² - maks. 1.5 mm² 
11) Norma odniesienia: CEI EN 60730  
Podstawowe funkcje sterownika: 
• Załączanie i wyłączanie klimakonwektora 
• Nastawa i odczyt wartości żądanej temperatury w pomieszczeniu. 
• Ręczny wybór trzech prędkości wentylatora. 
• Sterowanie termostatyczne otwieraniem i zamykaniem (ON/OFF) zaworu wody (instalacje 
dwururowe).  1) Przeznaczenie sterownika: sterowanie pracą klimakonwektorów z trzybiegowym 
silnikiem asynchronicznym. 
2) Zasilanie: 230 Vac 50 Hz
3) Maksymalne obciążenie przełączania: 2 A 230 Vac 
4) Zakres regulacji termostatu: od 15 do 30°C 
5) Temperatura pracy: 0/50°C 
6) Temperatura składowania: -10/+50°C 
7) Stopień ochrony: IP 20 
8) Połączenie przez listwę zaciskową na płytce obwodu drukowanego. 
9) Klasa izolacji: II 
10) Przekrój przewodu: min. 0.75 mm² - maks. 1.5 mm² 

51

Brak jakichkolwiek wytycznych i opracowań dla sposobu prowadzenia rurociągów chłodniczych prowadzonych na zewnątrz budynku  od pomieszczenia technicznego wartowni do 
Agregatu wody lodowej i Agregatu Absorpcyjnego, oraz od ko-generatora do chłodnicy ( również brak jej lokalizacji) - prośba o doprecyzowanie i potwierdzenie że należy powyższe 
elementy uwzględnić w wycenie.

Zamawiający wskazuje, że wskazane elementy należy uwzględnić w wycenie. W dniu dzisiejszym na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieści rysunki, jako załącznik nr 2 do odpowiedzi 
z dnia 13.09.2021 r. Opis prowadzenia wyżej wymienionych rurociągów zawarty jest w opisie oraz na 
rysunkach w Tomie IV opracowania. Lokalizacja chłodnicy jest również zaznaczona na rysunkach Tomu 
IV.

52
W otrzymanych przedmiarach instalacji wewnętrznych brak wyspecyfikowanych klima-konwektorów chłodniczych dla bursy , Aparatów grzewczo wentylacyjnych, ponadto w 
przedmiarach znajdują się  dużo mniejsze ilości w specyfikacji rurociągów ogrzewania podłogowego względem dokumentacji rysunkowej, brak w specyfikacji okapów dla kuchni - 
prośba o potwierdzenie że należy powyższe elementy uwzględnić w wycenie.

Wszystkie wskazane w pytaniu elementy  stanowią część przedmiotu zamówienia i należy uwzględnić 
w cenie oferty.  

53 Prośba o podanie standardu wykonania kanałów wyciągowych digestoriów i kanałów wyciągowych z obszaru lakierni Zamawiający wskazuje następujący standard wykonania: klasa szczelności D, chemoodporne. 
Wentylacja wyciągowa w wykonaniu przeciwwybuchowym.

54 Prośba o wytyczne co do izolacji kanałów z okapów kuchni
Zamawiający wskazuje, iż kanały należy izolować wełną mineralną zgodnie z opisem technicznym.

55 Prosimy o informację czy umywalki, pisuary i poręcze niepełnosprawnych  mają być montowane na stelażach systemowych i ujęte w wycenie? Brak pozycji w przedmiarze robót.
Zamawiający potwierdza.

56 Przedmiar robót nie zawiera pozycji z rurarzem i izolacją w kotłowni - prośba o potwierdzenie że należy powyższe elementy uwzględnić w wycenie. Zamawiający potwierdza.

57

Jakie wyposażenie w biały montaż należy wycenić w pomieszczeniu niżej pokazanym? Czy na rysunku widoczny jest zlew czy brodzik, ponadto jakie baterie czerpalne znajdują się w 
tych pomieszczeniach? Brak w zestawieniu przedmiarowym takich pozycji.

Zlew jednokomorowy dedykowany do pom. porządkowych z kratą, ze stali nierdzewnej . Baterie wg. 
proj. instalacji sanitarnych

58

Jakie wyposażenie w biały montaż należy wycenić w pomieszczeniu niżej pokazanym? Czy na rysunku widoczny jest zlew czy umywalka na blacie/szafce, ponadto jakie baterie 
czerpalne znajdują się w tych pomieszczeniach? Brak w zestawieniu przedmiarowym takich pozycji. Prosimy o wskazanie co należy wycenić z zakresu białego  montaż dla 
pomieszczeń tego rodzaju.

Umywalka naszafkowa . Bateria nasztorcowa. 



59

Prosimy o wskazanie co należy wycenić z zakresu białego  montażu dla pomieszczeń tego rodzaju co pokazane na rysunku poniżej. Brak w zestawieniu przedmiarowym  pozycji z 
zlewem jednokomorowym / komorą zlewową z kratą

Należy ująć zlew gospodarczy, komora z kratą, brudownik

60

W przedmiarze znajdują się pozycje "Zlewozmywak  z blachy  nierdzewnej  2-komorowy  dla niepełnosprawnych" Prosimy o wskazanie jakie konkretnie modele należy ująć dla tych 
pozycji (na rysunkach wygląda jakby były to zlewy jednokomorowe z opiekaczem)

Należy wycenić zgodnie z zestawieniem w w projekcie wnętrz i wyposażenia budynku Warsztatów

61 Jakiej długości odpływy liniowe należy przyjąć do wyceny jeżeli są przewidziane jako sposób odprowadzenia wody z prysznica? Zamawiający wskazuje, że długość odpływu liniowego powinna wynosić w  min. 80 cm. Sposób 
odprowadzenie wody przedstawiono na rys. A.52 - TOM II bud. Szkoły i internatu

62

Prosimy o wskazanie co należy wycenić z zakresu białego  montaż dla pomieszczeń tego rodzaju co pokazane na rysunku poniżej. Brak w zestawieniu przedmiarowym  pozycji z 
komorą zlewową oraz z oczomyjkami.

Należy wycenić zgodnie z zestawieniem w w projekcie wnętrz i wyposażenia budynku Warsztatów

63 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 132 prosimy o potwierdzanie, że  w obiekcie Szkoły w pracowniach; salach wystawienniczych oraz jadalni obiektu Internatu należy 
wykonać sufit typu B.

Zamawiajacy wskazuje, że w szkole w pracowniach, w salach wystawienniczych oraz jadalni obiektu 
Internatu należy wykonać sufit typu B.

64

Prosimy o określenie typu sufitu B: z widoczną czy niewidoczną konstrukcją nośną dla pom:
- aneksów kuchennych IN.1.19; IN.2.19 
- segmentów dla osób niepełnosprawnych IN.0.36; IN.0.37, 
- pom. ochrony SZ.0.02
- sklepiku SZ.0.2a, 
- pomieszczeń części kuchennej IN.0.20-IN.0.35
- zapleczy socjalnych SZ.0.27; SZ.0.32
- korytarzy SZ.0.25; SZ.0.31

Zamaiwający określa typ sufitu  B z niewidoczną konstrukcją.

65

Wg dokumentu „ Zestawienie.pdf” (Zeszyt 2, Architektura) w budynku szkoły i internatu powinno znajdować się 18 szt. pochwytów NPS. Natomiast wg rzutów, łazienek 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest 10, w każdej znajduje się jedna umywalka oraz jedno WC. Wg naszych obliczeń pochwytów dla niepełnosprawnych w toaletach 
powinno być 20 sztuk. Ponadto, wg zestawienia we wszystkich łazienkach NPS z prysznicem znajduje się siedzisko prysznicowe NPS, brak natomiast pochwytów kątowych 
dedykowanych łazienkom dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o weryfikację. 

Zamawiający wskazuje, że aprojektowano 6 toalet dla os. NPS.: Powinno być 24 pochwyty przy 
umywalkach i wc. Należy uwzględnić w cenie oferty pochwyt kątowy przy siedzisku prysznicowym.

66
Wg „wyposażenie przedmiar.pdf” w zakresie zamówienia znajdują się wyłącznie lustra hali sportowej oraz szkoły na piętrze +2. Prosimy o informację czy lustra wg zestawień 
wyposażenia szkoły piętro+1 i internatu znajdują się w zakresie zamówienia. Ponadto wg „przedmiar warsztat.pdf” ilość sztuk luster wynosi 6 sztuk, natomiast wg zestawienia 
wyposażenia warsztatu, luster jest 13 sztuk. Prosimy o weryfikację i informacje, wg którego dokumentu należy przyjąć ilości.

Zamawiający wskazuje, że wszystkie lustra wg zestawień wyposażenia szkoły piętro+1 i internatu 
należy uwzględnić w cenie oferty. 

67

Prosimy o podanie dokładnych ilości oraz wymiarów wycieraczek, gdyż bez tych informacji nie jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej wyceny. Wg przedmiarów „Szkoła i bursa 
przedmiar.pdf” wycieraczek wewnętrznych oraz zewnętrznych jest po 9 sztuk. Wg „Opis GARBATKA PW SZKOŁA I INTERNAT tom II zeszyt 1.pdf” wycieraczki mają wymiary 
150x540cm i 130x340 cm – wycieraczki zewnętrzne i 140x340cm, 120x320cm, 180x578cm – wycieraczki wewnętrzne. Natomiast na rzutach widoczne są 3 wycieraczki zewnętrzne i 
3 wycieraczki wewnętrzne. Prosimy o podanie dokładnych ilości oraz wymiarów, ponieważ informacje te są rozbieżne według różnych dokumentów. 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące wycieraczki: a) zewnętrzne - systemowe 
gumowe w listwach aluminiowych:150x540, 130x340,120x200
b) wewnętrzne- systemowe szczotkowe listwach aluminiowych 180x578, 140x340, 120x320

68
Prosimy o informację czy w zakresie zamówienia nie znajdują się wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne hali sportowej. Nie zostały uwzględnione w przedmiarze i na rzutach. Zamawiający wskazuje, że wskazne wycieraczki nie wchodzą w zakres zamówienia. Przy wyjściach 

ewakuacyjnych nie zaprojektowano wycieraczek, gdyż służa tylko ewakuacji, wejście do sali sportowej 
z budynku bursy jest wyposażone w wycieraczki.

69 Prosimy o informację czy w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie parapetów z konglomeratu w budynku hali sportowej, gdyż nie zostały one uwzględnione w przedmiarach. Zamawiający potwierdza, że wykonanie  parapetów z konglomeratu w budynku hali sportowej stanowi 
część przedmiotu zamówienia, należy je ująć w cenie oferty. 

70
Wg naszych przedmiarów na podstawie zestawienia stolarki okiennej  ilość podokienników z warsztacie wynosi 52 sztuki, natomiast wg. przedmiarów „Budynek warsztatów  
przedmiar.pdf” 41 sztuk. Prosimy o weryfikację przedmiarów. 

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć podokienników z zestawienia storarki okiennej. 

71
Wg przedmiaru „Szkoła i bursa przedmiar.pdf” ilość drabin zewnętrznych wynosi 1 sztuka, natomiast wg opisu „Opis GARBATKA PW SZKOŁA I INTERNAT tom II zeszyt 1.pdf”, jedyna 
opisywana drabina, jest drabiną  wewnętrzną prowadzącą na dach przez klapę dymową z klatki schodowej. Pragniemy zauważyć, iż klatek schodowych w szkole i internacie jest 5. 
W związku z tym prosimy o informację czy w wycenie uwzględnić wycenę 5 drabin wewnętrznych?

Zamawiający wskazuje, iż zaprojektowano w budynku dwa wyjścia na dach, w związku z powyższym 
Zamawiający wymaga ujęcia w cenie oferty także dodatkową drabinę z klatki schodowej.  Nr SZ.0.8

72 Wg zestawienia wyposażenia warsztatu w zakresie zamówienia znajdują się 2 przegrody pisuarowe, nie znajdują się one natomiast w przedmiarze warsztatu, ani w przedmiarze 
wyposażenia. Prosimy o podanie informacji czy element ten powinien zostać wyceniony. Zamawiający potwierdza, iż wkazany element powinien zostać uwzględniony w cenie oferty. 

73

Wg opisu wyposażenia hali sportowej, grzejniki powinny zostać obudowane płytą HPL na ruszcie stalowym, jednakże brak powyższej pozycji w przedmiarach hali. Prosimy o 
informacje czy powyższy element znajduje się w zakresie zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że  wykonanie obudów grzejników znajduje się w zakresie zamówienia.

74 W opisie wyposażenia hali sportowej oraz warsztatu, znajdują się opisy informacji wizualnej w postaci piktogramów w formie semaforów metalowych z elementami drewnianymi, 
jednakże brak powyższej pozycji w przedmiarach. Prosimy o informacje czy powyższy element znajduje się w zakresie zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie piktogramów w formie semaforów metalowych z elementami 
drewnianymi wykonanie obudów grzejników znajduje się w zakresie zamówienia.

75 Prosimy o informację, który dokument przyjąć za nadrzędny w przypadku zaistnienia rozbieżności; przedmiar czy zestawienie? Zamawiający wskazuje, iż w przypadku rozbierzności należy przyjąć do wyceny informacje wynikające z 
zestawienia. 

76 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie , że w wycenie należy ująć okapy kuchenne. Zamawiający potwierdza, że  okapy kuchenne znajdują się w zakresie zamówienia. 

77
Prosimy o wykreślenie z zakresu dostawy w niniejszym postępowaniu Centralnego systemu odpylania pomieszczeń warsztatowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Centralnego systemu odpylania pomieszczeń 

warsztatowych. Centralny system odpylania pomieszczeń warsztatowych jest istotnym elementem 
wyposażenia.
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Brak w przedmiarach następujących elementów instalacji wentylacji pokoi mieszkalnych w budynku INTERNATU:
 -nawiewników okiennych, higrosterowanych EXR.HP - 
 -kratek wyciągowych, higrosterowanych BXC273 
 -zbiorczych dachowych wentylatorów wyciągowych HAT.100.1B.HD z automatyką - 5szt
 -zbiorczych dachowych wentylatorów wyciągowych HAT.160.1B.HD. z automatyką - 8szt

- kanałowych tłumików szumów o długości 1200 mm prod AERECO (prośba o informację ile tłumików i gdzie należy przyjąć do wyceny)
- izolacji pionów wentylacyjnych akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej i kananłów wentylacyjnych pionów wyciągowych. 
Prosimy o potwierdzenie, że elementy te należy wycenić w ofercie.

Zamawiający wskazuje, że wskazane elementy należy uwzględnić w wycenie.
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Brak w przedmiarach instalacji sanitarnych następujących elementów instalacji wentylacji kuchni, które są wyszczególnione w opisie technicznym w branży instalacyjnej tj.:
 - 10.3.1.Okap nr 1 nad trzonami kuchennymi, 
 - 10.3.2.Okap nr 2 nad piecem konwekcyjno-parowym.

- 10.3.3. Okap nr 3 kondensacyjny wyciągowo-nawiewny nad zmywarką. Prosimy o potwierdzenie, że elementy te należy wycenić w ofercie. Prosimy o udostępnienie kart
katalogowych okapów i informacje jaki producent okapów jest przewidziany?

Zamawiający wskazuje, iż wskazane elementy są w zakresie zamówienia i należy uwzględnić je w 
ofercie. W dniu dzisiejszym na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający udostępni katry 
katalogowe przykładowych okapów - jako załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. Uwaga: 
Podane wskazania producentów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające 
standardy, wygląd i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, 
dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 
SWZ).

80

Zgodne z pozycją przedmiarów inwestorskich "kalk. własna Odwierty dolane źródła (rury polietylenowe PEHD RC do dolnego źródła napełnienie glikolem i próby ciśnieniowe ok
2200 m", natomiast zgodnie z opisem technicznym instalacji sanitarnych "TOM II OPIS": "Jako dolne źródło ciepła przewidziano kolektor gruntowy składający się z sond pionowych o
łącznej długości 1500 m.b. wymiennika gruntowego otworowego. Przewiduje się wykonanie 15 odwiertów gruntowych do 100 m każdy..." Prosimy o informację którą ilość (jaką
łączną długość sond pionowych/odwiertów) należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z opisem technicznym czy zgodnie z pozycją przedmiarową.

Zamawiający wskazuje, iż zaprojektowano 15 odwiertów po 99 m, należy przyjąć dla takiej ilości ilość
rur, w tym dobiegowych.
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W pozycji 144 d.6 przedmiaru na instalacje rura preizolowana opisana jest jako: " PEX HEAT o średnicy 125/200 mm, i rura przewodowa 125x44,4" - brak produktu o takich
wymiarach. Czy należy wycenić rury 125 x 11,4 z typoszeregu heatpex DELTA PEX HEAT UNO PN 6/95°C SDR 11 - RURA POJEDYNCZA do przesyłu czynnika grzewczego (c.o.), czy
DELTA PEX HEAT UNO PRO PN 16/10°C SDR 11 - RURA POJEDYNCZA Z KABLEM GRZEJNYM?

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć rurę bez kabla grzejnego.

82 W pozycji 144 d.6 przedmiaru na instalacje rura preizolowana opisana opisana jest jako: PEX HEAT osr. 75/200 mm, rura przewodowa 75x6,8 / co/ - brak produktu o takich
wymiarach. Czy należy wycenić rury 75/160 z typoszeregu heatpex DELTA PEX HEAT UNO PN 6/95°C SDR 11 - RURA POJEDYNCZA?

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć rury 75/160.

83 W pozycji 150 d.6 przedmiaru na instalacje podano "Rurociągi z rur preizolowanych typ PEX HEAT o średnicy 63+32/00·mm, rura 63*8,6 + 32,4,4 mm". Prosimy o potwierdzenie ze
śr. zewn. to 200mm?

Zamawiający potwierdza średnicę zewnętrzną 200 mm,

84 Jeśli chodzi o tom IV i III posiadamy foldery "Wykończenie i wyposażenie" w których zdawkowo opisany jest standard białego montażu natomiast w folderze II brak takiego folderu -
prośba o informację czy dla budynku szkoły i bursy stosować ten sam standard białego montażu i baterii  jak dla sali sportowej? Zamawiający potwierdza, że należy stosować ten sam standard białego montażu i baterii.
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W TOM III – PROJEKT WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ Wzorcowe rozwiązanie łazienek, nie ma wymagań odnośnie koloru przycisków toalet/pisuarów i baterii
umywalkowych/prysznicowych, natomiast na rysunku dwg GARBATKA- PW hala łazienki w TOM III przy bateriach i przyciskach pojawia się elementy te adnotacja że mają być w
kolorze czarnym. Prosimy o informację jaki kolor ww. elementów ma być przyjęty w wycenie, oraz czy w łazienkach innych niż łazienki hali sportowej tj. pozostałe łazienki budynku
(szkoły, warsztatu, bursy) standard białego montażu w tym kolor czarny ma być taki jak dla hali sportowej. Zamawiający potwierdza, że baterie i przyciski należy przyjąć czarne.
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Zgodnie z opisem ZAGOSPODAROWANIA TERENU zjazdy z ulic, dojście piesze od strony południowej z placu miejskiego przed stacją kolejową oraz placyk przed głównym wejściem 
zostaną objęte odrębnym opracowaniem. Prosimy o informację, czy przytoczone zjazdy, dojście oraz placyk wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli są w zakresie prosimy o przekazanie 
odpowiednich opracowań.

Zamawiający potwierdza, że zjazdy z ulic, dojście piesze od strony południowej z placu miejskiego przed 
stacją kolejową oraz placyk przed głównym wejściem stanowią część przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający, w dniu dzisiejszym na stronie prowadzonego postępowania udostępni projekt - jako 
załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r.

87 Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga oznakowania poziomego i pionowego dróg wewnętrznych. Zamawiający wskazuje, iż wymaga malowania wyłącznie do miejsc postojowych (patrz projekt -
załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. ).

88

Prosimy o informację, czy dojazd do istniejącego budynku gospodarczego o szer. 3m od strony wschodniej istniejącą drogą, która przeznaczona jest do remontu i przebudowy 
wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji tej drogi oraz o udostępnienie jej przekroju.

Zamawiający potwierdza, że dojazd do istniejącego budynku gospodarczego o szer. 3 m od strony
wschodniej istniejącą drogą znajduje się w zakresie przedmiotu zamówienia. Wskazany dojazd ujęty
został w projekcie drogowym (patrz projekt - załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. ).

89 Prosimy o potwierdzenie, że elementy małej architektury – ławki, kosze, stojaki na rower, znajdujące się w przedmiarze MAŁEJ ARCHITEKTURY wchodzą w zakres przetargu. Brak 
informacji w PZT.

Zamawiający wskazuje, że wskazane elementy należy uwzględnić w wycenie. Dokładna lokalizacja
zostanie wskazana na etapie realizacji inwestycji.

90 Prosimy o potwierdzenie informacji, że utrzymanie zieleni przez okres gwarancji inwestycji będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający potwierdza.

91 Zgodnie z przedmiarem MAŁEJ ARCHITEKTURY należy wykonać Pergolę drewnianą 10m3 (poz. 3 d.1). Prosimy o wskazanie na rysunki PZT lokalizację pergoli oraz przekazanie 
zestawienia elementów drewnianych. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje wykonania pergoli na terenie.

92 Prosimy o potwierdzenie informacji, że zjazdy na działkę zaprojektowane od ul. Kolejowej i ul. Zofii Sztobryn są poza zakresem przetargu. Zamawiający wskazuje, że zjazdy znajdują się w przedmiocie zamówienia. Zamawiający udostępni 
stosowny projekt - jako załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r.
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Zgodnie z opisem INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM, poza wycinkami i nasadzeniami o których mowa w decyzji RGK.6131.2.2021 przewidziano prace polegające 
na pielęgnacji/adaptacji drzew, wycince drzew bez zezwolenia oraz zalecanym przesadzeniu drzew (sumarycznie 491 sztuk drzew i około 720m2 krzaków) . Prosimy o potwierdzenie 
informacji, że ten zakres nie należy do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w poprzednio prowadzonym postępowaniu udział odpowiedzi na pytania dotyczące 
wycinki i przesadzania drzew. Zgodnie z zapisami SWZ odpowiedzi udzielone w poprzednio 
prowadzonym postępowaniu zachowują swoją skuteczność (w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego) także i w tym postępowaniu. Zamawiający wskazuje, iż dokonano już wycinki drzew 
zgodnie z decyzją a także usunięto drzewa i roślinność, co do której pozwolenie nie było wymagane. 

94
Prosimy o potwierdzenie informacji, że zabiegi adaptacji i pielęgnacji drzew niepodlegających wycince lub przesadzeniu są po stronie Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza.
95 Prosimy o informację, czy 41 sztuk drzew w złym stanie zdrowotnym zostały usunięte zgodnie z decyzją do dnia 28 lutego 2021. Zamawiający usunął wskazane drzewa zgodnie z decyzją. 
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Prosimy o informację, czy Zamawiający dokonał przesadzenia 47 sztuk drzew zgodnie z decyzją RGK.6131.2.2021. Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że koszty przesadzenia tych 
drzew należy uwzględnić w ofercie. Zamawiający udzileił odpowiedzi na powyższe pytanie w poprzednio prowadzonym postępowaniu a 

zgodnie z zapismi SWZ odpowiedzi na pytania zachowują moc także w obecnie prowadzonym 
postępowaniu (Patrz odpowiedź na pyt. 319-322 - odpowiedzi nr 6 z 02.08.2021 r.)
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Zgodnie z rzutami fundamentów SZKOŁY I BURSY przy słupach np. C-22/00, C-23/00, C-108/00 itp. należy najpierw wykonać słup do rzędnej +0,69, a następnie o innym przekroju do 
stropu lub belki. Jednak zgodnie z rysunkami ZBROJENIA SŁUPÓW SZKOŁY oraz ZBROJENIA SŁUPÓW BURSY słupy te należy je wykonać o wysokości 115cm od rzędnej posadowienie -
0,80, czyli do rzędnej +0,35. Prosimy o informację do jakiej rzędnej należy wykonać te słupy.

Zamawiający wskazuje, że słupy należy wykonywać od rzędnej -0.80 zgodnie z rysunkiem 
zbrojeniowym słupów. Rzędna +0.69 zgodnie z przekrojem 15-15 oznacza pogrubienie słupa przy 
podstawie na wysokości 115cm. Pogrubienie to jest uwzględnione na rysunkach zbrojeniowych słupów.

98 Prosimy o przekazanie zestawienia elementów drewnianych zadaszenia obok łącznika między BURSĄ a WARSZTATEM (osie X-Z/15-20)  Zamawiający, w dniu dzisiejszym na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni 
zestawienie elementów drewnianych - jako załącznik nr 5 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r.

99 Zgodnie z przekrojem D-D ARCHITEKTURY SZKOŁY I BURSY należy wykonać krokwie 505cm x 8cm x 25cm, natomiast z rysunkiem 204 KONSTRUKCJI SZKOŁY I BURSY należy je 
wykonać o wymiarach 8cm x 16cm x L (długość z rysunku 526,4cm). Prosimy o potwierdzenie, że wymiary krokwi należy przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Zamawiający wskazuje, że wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami 
konstrukcji.

100 Zgodnie z przekrojem D-D ARCHITEKTURY SZKOŁY I BURSY należy wykonać belki  1224cm x 8cm x 25cm, natomiast z rysunkiem 204 KONSTRUKCJI SZKOŁY I BURSY należy je wykonać 
o wymiarach 12cm x 22cm x L (długość z rysunku 1262,5cm). Prosimy o potwierdzenie, że wymiary krokwi należy przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Zamawiający wskazuje, że wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami 
konstrukcji.
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Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji rysunków A.13-A.20 (przekroje dla obiektu szkoły i bursy) Zamawiający, w dniu dzisiejszym, na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni 
wersję edytowalną rysunków - jako załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r. Jednocześnie 
pragnie zaznaczyć, iż rysunki te zostały zamieszczone wraz z odpowiedziami w poprzednio 
prowadzonym postępowaniu a Zamawiający w SWZ wskazał, iż zachowują moc także w obecnie 
prowadzonym postępowaniu. 

102
Prosimy o potwierdzenie, że określenie użyte w opisie „ lustra (..) mocowane do ściany” oznacza, że lustra mają być wklejane

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w poprzednio prowadzonym postępowaniu a 
Zamawiający w SWZ wskazał, iż zachowują moc także w obecnie prowadzonym postępowaniu. 

103 Prosimy o określenie typu cokołu jaki należy wykonać w aneksach kuchennych w obiekcie szkoły; pom. IN.1.19; IN.2.19 Zamawiający wskazuje, że okładzina cokołu ma być taka sama jak posadzka wysokości 10 cm z gresu.
104 Prosimy o określenie typu płytki jaki należy zastosować na posadzce pom. porządkowych obiektu Hali; pom. SP.0.15 oraz SP.1.05 Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować płytki takie jak w WC.

104 Prosimy o określenie wykończenia łazienek dla niepełnosprawnych w obiekcie Hali: SP.0.16 oraz SP.1.04 oraz pom. WC/Natrysk: SP.0.19 i SP.0.23 /brak rysunków wzorcowych/ Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować wykończenie wnętrz tożsame z pom. SP.0.04 i SP 1.07 i 
wyposażenie jak w warsztatach rys W-03

105 Prosimy o określenie typu płytki i wysokości fartucha w pom SP.0.21 oraz SP.0.22 Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować w pom.SP.0.21  i Sp SP.0.22 płytki drewnopodobne do 
wysokości 2m od podłogi.

106 Prosimy o określenie typu płytki oraz wysokości,  do której mają zostać ułożone płytki w pom. SP.0.25. - Komunikacja
Zamawiający wskazuje, że rezygnuje z płytek. Należy zastosować wykończenie jak SP .0.26
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Prosimy o podanie parametrów technicznych Centrali Telefonicznej, ile linii telefonicznych ma obsługiwać.
W odpowiedzi Zamawiający przywołuje wycinek z opisu technicznego projektu wykonawczego 

instalacji niskoprądowych: Centrala telefoniczna  "W celu obsługi telefonicznej budynku objętego 
niniejszym opracowaniem projekt przewiduje zainstalowanie modułowej centrali telefonicznej, 

pełniącej funkcję serwera telekomunikacyjnego integrującego telefonię standardową, VoIP i DECT. 
Wyposażenie pomieszczeń w telefony cyfrowe, analogowe, telefaksy itp. nie wchodzi w zakres 

niniejszego opracowania. Dokładną konfigurację projektowanej centrali telefonicznej należy ustalić po 
określeniu z inwestorem/użytkownikiem końcowym obiektu dokładnej liczby telefonów cyfrowych i 
analogowych oraz liczby i typów linii telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych. Centralę należy 

zainstalować w szafie GPD zgodnie ze schematem dołączonym do niniejszej dokumentacji projektowej. 
Specyfikacja przykładowej centrali telefonicznej: · funkcjonalność VoIP dostępna już w konfiguracji 
podstawowej, · maksymalnie 64 kanały VoIP · kodeki G711a,G711u,G729 · System rejestracji treści 

połączeń telefonicznych dostępny w konfiguracji podstawowej · maksymalnie 12 kanałów 
nagrywających · 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND) · Książka telefoniczna na 

10 000 wpisów ·      skalowalna, modułowa budowa, · maksymalna pojemność 256 portów · do 124 
telefonów systemowych CTS-102, CTS-102.IP, CTS-202,CTS-203.IP,CTS-330 ·dostęp do linkowania z 

innymi systemami protokołem ESSL · dostęp do linkowania z obcymi systemami protokołami SIP, DSS1, 
QUSIG·  Dwa rodzaje wykonań Ø  Naścienna - oznaczenie WM Ø  Do montażu w szafie 19" ·      zdalne 

zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet lub modem (opcja), ·  LCR - inteligentne kierowanie 
ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność, sieciowanie, ·  monitorowanie, w czasie 

rzeczywistym, pracy z poziomu aplikacji do zarządzania, · dedykowane cyfrowe aparaty systemowe i 
systemowe VoIP, · możliwość konfiguracji aparatów systemowych z poziomu aplikacji do zarządzania 
centralą, · zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych 
centrali oraz z wykorzystaniem dodatkowej aplikacji, · usługi abonenckie potwierdzane komunikatami 

słownymi, · dedykowane aplikacje komputerowe.analiza kosztów połączeń telefonicznych Ø  
zarządzanie nagraniami treści połączeń Ø  archiwizacja nagrań treści połączeń Ø  program wsparcia dla 
abonenta Ø  zarządzanie kontem abonenckim przez WEB · porty analogowe telefonów wewnętrznych z 

wybieraniem impulsowym i DTMF, · pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF,· sygnalizacja CLIP 
zarówno wewnętrzna, jak i przekazywanie sygnalizacji miejskiej, · konfigurowalne porty ISDN na styku 
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Prosimy o podanie parametrów technicznych Urządzeń Aktywnych Sieci LAN. Zamawiający wskazuje, że wszystkie parametry urządzeń aktywnych sieci LAN zostały wyszczególnione 
zarówno w opisie technicznym instalacji niskoprądowych jak i na odpowiednich schematach ideowych 
okablowania strukturalnego w w/w dokumentacji odpowiednio dla budynku szkoły, Sali gimnastycznej 
jak i warsztatów wraz ze schematami  ideowymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej 
instalacji niskoprądowych. 

109 Prosimy o wskazanie lokalizacji ścianki mobilnej o symbolu Smob1 ujętej w zestawieniu ścian mobilnych dla budynku szkoły. Zamawiający wskazuje lokalizację - Pom. SZ.0.43

110 W przedmiarze robót dla budynku szkoły i bursy brakuje pozycji z drzwiami Dw1 EI 60 oraz Dw1 EI 120 (ujętych na str. 10, 11 zestawienia drzwi). Prosimy o modyfikację 
dokumentacji przetargowej. Zamawiający wskazuje, iż w wycenie należy uwzględnić brakujących drzwi. 

111 W przedmiarze robót dla budynku szkoły i bursy ujęto pozycję (nr 211) dotyczącą drzwi Dw1.1 EI 120 – nie ma takich drzwi w zestawieniu ani na rysunkach. Prosimy o modyfikację 
dokumentacji przetargowej.

Zamawiający wskazuje, iż drzwi EI120 nie należy uwzględniać  w wycenie. Nie projektuje się drzwi o 
takich parametrach.

112
W opisie projektu wykonawczego dla budynku warsztatu str. 8 pkt. 5.1 zapisano: „płyty styropianowe samogasnące frazowane EPS 70-040  o grubości 20 cm o współczynniku ciepła 
λ=0,033 W/mK.”, natomiast na str. 9 pkt. 5.2.3 widnieje sprzeczna informacja: „Wymiar płyt 50x100 cm o grubości 16 cm jako frezowane”. Prosimy o informację, jaką grubość płyt 
styropianowych należy zastosować na ścianach elewacyjnych.

Zamawiający wskazuje, że należy zastosować płyty styropianowe samogasnące frazowane EPS 70-040  
o grubości 20 cm o współczynniku ciepła λ=0,033 W/mK.

113 Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga malowania przeciwpyłowego na wszystkich stropach nad sufitami podwieszanymi. Zamawiający nie wymaga malowania malowania przeciwpyłowego na wszystkich stropach nad 
sufitami podwieszanymi.

114 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykończenia ścian i stropów powyżej wysokości  sufitów podwieszanych. Zamawiający nie wymaga wykończenia na ścianach i stropach nad sufitami podwieszanymi.

115 Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób należy wykończyć stropy nad klatkami schodowymi w budynku warsztatów: należy pozostawić żelbetowe nieotynkowane czy wykończyć 
tynkiem gipsowym wraz z malowaniem.

Zamawiający wskazuje, że stropy nad klatkami schodowymi w budynku warsztatów należy pozostawić 
żelbetowe, nieotynkowane.

116
Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać gładzi gipsowych na klatkach schodowych szkoły, internatu, bud. warsztatów oraz sali sportowej.

Zamawiający wskazuje - warsztat jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie,  szkoła i sala sportowa: 
ściany klatek schodowych tynkowane tynkiem cem-wapiennym zgodnie z częścią  opisową projektu.

117 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla ścian wykończonych płytą GK na kleju grzebieniowym oraz sufitach podwieszanych GK, jedynie dwukrotnego malowania na 
kolor biały farbą silikonową w pom. suchych oraz farbą lateksową zmywalną w pom. mokrych.

Zamawiający wskazuje, że nierówności, łączenia płyt należy  szpachlować gładzią gipsową, gruntować i 
malować farbami zgodnie z opisem.

118

W poprzednim postepowaniu Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 29 z dnia 19.07.2021r. zgodził się  wykreślenie z zakresu dostawy książek, prosimy o potwierdzenie, że 
wykreślenie uwzględnia :
- podręczniki i słowniki, książki z zadaniami z gramatyki itp. do pracowni językowych SZ.0.55 oraz SZ.0.10
- Atlasy ptaków, roślin itp. z Sali specjalistycznej SZ.1.10 
- Podręcznik łowiecki, Las Katyńskie, Czas leśnych tytanów i wszystkie pozostałe wymienione do Sali specjalistycznej SZ.1.10
- księgozbiór z zakresu literatury branżowej do biblioteki i czytelni IN.0.12,
- biblioteka z literaturą Podręczniki i literatury do pracowni komputerowej SZ.1.18
- książki różne do Sali specjalistycznej sprzętu leśnego SZ.1.3.1 (odpowiedź nr 299 z dnia 02.08.2021r)
Jeżeli Zamawiający utrzymuje w zakresie zamówienia książki z pytania powyżej, prosimy o wskazanie które konkretnie pozycje należy wycenić i dostarczyć, a  które nie.

Zamawiający wykreśla z zakresu przedmiotu zamówienia dostawy  wszelkich książek i podręczników 

119

Nawiązując do odpowiedzi numer 301 z dnia 02.08.2021r. ponownie wnosimy o wykreślenie z zakresu dostawy podręczników i atlasów. Proszę mieć na uwadze, że gro
wymienionych w dokumentacji książek jest już niedostępna na rynku, nakład się wyczerpał, nie ma dodruku, nowego wydania. Książki które w regularnej sprzedaży były w cenie 30
zł, obecnie można zakupić tylko w antykwariatach za kwotę 200-300zł/ 1 egzemplarz. Ich brak na rynku uniemożliwia dostawę, a cena dla 10 egzemplarzy byłaby nierzeczywista.
Projekt przygotowywany był kilkanaście lat temu i większość pozycji się mocno zdezaktualizowała. Zamawiający wykreśla z zakresu przedmiotu zamówienia dostawy  wszelkich książek i podręczników 

120
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 53 z dnia 19.07 2021r., z projektu wynika , że wymagana do dostawy jest stacja ładowania samochodu elektrycznego 1 sztuka, Moc: 22 kW.
Natężenie: 32 Prosimy o  dopuszczenie stacji ładowania o mocy 7.4 kW lub 11 kW, dedykowaną do zaoferowanego samochodu elektrycznego. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 

Stacja ładowania powinna być dedykowana do zaoferowanego samochodu elektrycznego.

121

Prosimy o wykreślenie z zakresu dostawy "Systemu do nauczania języków obcych Pracownia - 24 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do
odsłuchu, meble ustawione wg. Rysunku arch. z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na racę w parach, pracę w grupach, pracę
indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC- nauczyciela".

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu dostawy "Systemu do nauczania języków 
obcych Pracownia - 24 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do 
odsłuchu, meble ustawione wg. Rysunku arch. z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym 
stanowisku pozwalającym m.in. na racę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz 
sterowanie pracą z komputera klasy PC- nauczyciela".

122

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu dostawy systemu na nauczania języków obcych, prosimy o podanie konkretnych parametrów umożliwiających
zaoferowanie takiego systemu. Z czego konkretnie ma się składać: płyt cd/dvd, słuchawek itp.? Brak ww. na rynku, prosimy o wskazanie modelu, producenta, żeby Wykonawca
mógł zaoferować rozwiązanie tożsame lub równoważne,.

Zamawiający jako przykładowy podaje system opisany na stronie 
https://egismedia.pl/produkty/pracownie-jezykowe/pracownia-jezykowa-pc-pro/ w wersji  Mentor 
Advanced z zastrzeżeniem, iż podane wskazania producentów należy traktować jako rozwiązanie 
przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie 
z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne (zgodnie z zapisami 
Rozdziału III ust. 3 SWZ).

123 Czy zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne drukarka laserowa z skanerem i kopiarką A4 kolorową a nie monochromatyczną? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

124 Prosimy o podanie pojemności podajników dla drukarki laserowej ze skanerem i kopiarka A4. Zamawiający wymaga dostawy drukarki laserowej ze skanerem i kopiarka A4 z podajnikiem co 
najmniej 200 kartek. 

125

Czy zamawiający dopuszcza poniższą zmianę:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

126

Czy zamawiający dopuszcza poniższą zmianę:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

127

Czy zamawiający dopuszcza poniższą maszynę

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

128

Czy zamawiający dopuszcza poniższą maszynę

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 
129 Czy zamawiający dopuszcza pilarkę tarczową uniwersalną 1 i 2 o mocy silnika co najmniej 5,0 kW? Zamiast 5,5 kW? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

130

Czy zamawiający dopuści urządzenie o mniejszej masie, jak poniżej?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach pod warunkiem, że ciężar 
nie będzie mniejszy niż 250 kg.

zarówno wewnętrzna, jak i przekazywanie sygnalizacji miejskiej, · konfigurowalne porty ISDN na styku 
BRA 2B+D (wewn./zewn.), Łącza:· ISDN 2B+D – Protokół DSS1 (EURO – ISDN), MSN i DDI · ISDN 30B+D 

– Protokół DSS1 (EURO – ISDN), DDI · Linie miejskie analogowe (POTS), zgodne z sygnalizacją ASS, · 
GSM – Tri-Band 900/1800/1900MHz · VoIP – zgodnie z protokołami SIP (v.2.0), IAX (v.2.0), ESSL 
(Extended Smart Link) · Up0 – styki cyfrowych aparatów systemowych Interfejsy: · LAN, WAN – 

Ethernet 10/100 Mbps · USB 2.0 ·  współpraca z systemami bramofonowymi i systemem kontroli 
dostępu ·  zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz, · pobór mocy max. 150W na półkę, · zasilanie 

buforowe z akumulatorami- podtrzymanie pracy centrali przy zaniku napięcia sieci przez min. 4 
godziny( opcja )·  zabezpieczenia kart przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej. 

Maksymalne pojemności systemu: · 8 slotów wyposażenia · do 16 analogowych linii miejskich · do 16 
łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie · do 2 łączy ISDN PRA (30B+D) · do 32 analogowych portów 

wewnętrznych · do 124 cyfrowych portów systemowych · do 100 portów VoIP · do 100 translacji VoIP · 
do 16 portów GSM



131

Czy Zamawiający dopuszcza poniższą zmianę:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

132

Czy zamawiający dopuszcza poniższą zmianę:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

133

Czy zamawiający dopuszcza poniższą zmianę:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o podanych parametrach. 

134
Czy Zamawiający wymaga dostawy dwóch suszarni drewna? 1)suszarnia drewna kontenerowa wolnostojąca (parametry techniczne podane w projekcie technologii) oraz 2) 
aerodynamiczna kontenerowa suszarnia drewna: 5,5m długości suszenia, pojemność 24m3, szyny wewnątrz suszarni, dwu lub jednoczęściowy najazd na zewnątrz suszarni.( 
odpowiedz nr 68 ad d), czy może jest to opis parametrów suszarni wymienionej w punkcie 1?

Zamawiający wskazuje, że jest to opis parametrów suszarni z pkt 1. Zamawiający wymaga dostawy 
jednej suszarni kontenerowej wolnostojącej.

136 Dotyczy: MEBLE .Czy są znane konfiguracje gniazd media portów jakie należy liczyć (np. 2x230V lub 2x230V + 1xUSB). W przypadku biurek takie media porty mogą stanowić
większość kosztów mebla, stąd istotne jest możliwie precyzyjne określenie konfiguracji; modelu. 

Gniazda zaprojektowano w posadzkach typu FLOOLBOX-y. Wg. proj. elektrycznego  puszki podłogowe o 
symbolu PP.

137
Zaznaczamy, że bez względu na wybraną firmę i model media portu ich producent/dostawca może zaoferować maksymalnie 2 lata gwarancji (zapytanie przetargowe wymaga 3-5
lat), czy Zamawiający wymaga  36-60 miesięcznej gwarancji na mediaporty?

Gwarancja, której wymaga zamawiający jest gwarancją Wykonawcy. Od Wykonawcy zależy czy uzyska 
gwarancję producenta odpowiadającą udzielonej gwarancji, gdyż naprawa/wymiana przez producenta 
zwalnia Wykonawcę z konieczności naprawy/wymiany wadliwego elementu.

138 Prosimy też o potwierdzenie, że materiały mebli mają być w standardowej klasie palności, czy też z atestem SF? Zamawiający wskazuje, że materiały mebli powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i WT.

139

W pomieszczeniu Wydawalnia w pozycji 2.10 przedmiaru widnieje „stół z komorą chłodniczą”; natomiast w specyfikacji mamy tam komorę higieniczną. Prosimy  o sprostowanie.

Zamawiający wskazuje, że należy uwzględnić stół z komorą chłodniczą i szafką.

140
Dotyczy; MEBLE. Prosimy Zamawiającego o poprawienie opisów mebli i zapisów w zestawieniu mebli ( w tabeli) podane parametry wzajemnie wykluczają się. Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

141
Prosimy o podanie brakujących wymiarów, opisu, rysunku dla Szafki pionowej ze sprzętem porządkowym, wózek itp. Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

135

Dotyczy; MEBLE. W związku z istotnymi rozbieżnościami pomiędzy opisem mebli w tabeli, a opisem mebli pod ich rysunkami., prosimy o informację, które dane należy uznać za 
wiążące i oprzeć na nich wycenę? Przykład  - biurko B1

Zamawiający wskazuje, iż wycenę należy oprzeć na zestawieniu mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-
219). Dodatkowo  Zamawiający  udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r.,  

tabelę z dodatkowymi wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).



142 Co Zamawiający rozumie przez zwrot ”itp.” w wyposażeniu pomieszczeń porządkowych. Zwrot jest nieprecyzyjny, otwarty, Wykonawca nie może na jego podstawie stwierdzić, co
rzeczywiście należy  ująć w wycenie.

Zamawiający wskazuje, że zwrot ,,itp." dotyczy  możliwości składowania środków czyszczących (środki 
czyszczące nie stanowią przedmiotu zamówienia).

143
Prosimy o doprecyzowanie wymiarów M15- stół dostawa do biurka (konstrukcja, materiał jak biurko nauczyciela). Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

144
Prosimy o uzupełnienie opisu z wymaganiami dla Sjm4- zabudowa szafowa : dwie szafy, dwa pawlacze, w korytarzu z w wnęka na lustro i mała lodówkę. Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

145
Wnosimy o uzupełnienie wymiarów regałów do Biblioteki, brak rysunku oraz opisu. Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

146
Prosimy o uzupełnienie w opisie minimalnych wymaganych parametrów dla M17- stół okrągły D120 dostawka do biurka oraz  Rw1 niski stolik na eksponaty; Rw1 regał na eksponaty Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  

udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

147

Prosimy o uzupełnienie w opisie minimalnych wymaganych parametrów dla

Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  
udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

148
W dokumentacji brak jest opisów, rysunków, nie podano parametrów dla Lad recepcyjnych m.in.: M5, M4, M6 , M8, M3, M1, M9, co uniemożliwia ich wycenę. Prosimy o podanie
brakujących danych.

Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  
udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi 
wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

149 Prosimy o uzupełnienie opisu, podanie minimalnych wytycznych dla lad szatniowych z zestawienia Sali sportowej tj: lady szatniowej dł. 3.30 mb kpl, oraz lady szatniowej dł. 2,58
mb.

Lady wykonane z płyty laminowanej meblowej grafitowej z uchylnymi blatami, kolor grafitowy. 
Technologia wykonania jak w meblach szkolnych Tom II.

150 Czy Zamawiający wymaga wydłużonego terminu gwarancji również na drobne sprzęty sportowe takie jak piłki, rakietki? Czy ww. sprzęty mają mieć jedynie 24 miesięczna gwarancję
producencką?

Zamawiający w SWZ i Wzorze umowy wskazał, iż wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji 
Wykonawcy  niezależnej od gwarancji producenta. 

151

W związku z licznymi błędami, sprzecznościami, brakami w opisach mebli, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zweryfikowanie tabeli i opisów i opublikowanie nowej
zamkniętej listy umeblowania wraz z poprawnymi opisami i parametrami. Obecna niekompletna i pełna niejasności dokumentacja uniemożliwia wycenę. Zamawiający wskazuje, iż meble należy wykonać zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 

(str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 
07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).

152
Dot. Sala sportu: Materace ochronne (asekuracyjne) mocowane na rzepy do ściany 200x100 gr 4cm, kolor grafitowy- 36 sztuk oraz Obudowa słupów z materacy ochronnych
(asekuracyjnych) 15x40x200 gr 4cm, kolor grafitowy- 6 sztuk. Czy Zamawiający dopuści ww. materace montowane na stałe? Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to rozwiązanie
lepiej sprawdzające się w tego typu salach, z zarazem mniej awaryjne. Zamawiający  dopuszcza materace ochronne mocowane na stałe.

153

Zgodnie z zapisem” Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż okres rękojmi, czyli 60 miesięcy, natomiast na produkty 
(materiały, wyroby, urządzenia) – udzielenia co najmniej gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru 
końcowego” NATOMIAST W  formularzu ofertowym jest możliwość podania tylko jednej wartości długości gwarancji i na roboty budowlane i na urządzenia. Prosimy o informację, 
czy Zamawiający wymaga na całe wyposażenie takie jak : piłki w salach sportu, komputery, fantomy, pomoce edukacyjne, ubrania, sygnałówki, książki itp. również wydłużonej 
gwarancji? Prosimy o wskazanie, które elementy wyposażenia mogą mieć gwarancję producencką? 

Zamawiający wykreślił z zakresu przedmiotu zamówienia dostawy  wszelkich książek i podręczników, 
jeśli zaś chodzi o pozostałe wyposażenie to Zamawiający w SWZ i Wzorze umowy wskazał, iż wymaga 
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji Wykonawcy  niezależnej od gwarancji producenta. 

154

Prosimy o informację, jakiego terminu gwarancji wymaga Zamawiający dla narzędzi i maszyn dedykowanych do sal warsztatowych? Czy wymagana jest gwarancja producencka 24
miesiące, czy wydłużona gwarancja minimum 36 mies. Do 60 mies. w zależności od gwarancji zadeklarowanej w formularzu ofertowym?

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ i Wzoru umowy wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na 
wszystkie urządzenia w tym urządzenia dedykowane do warsztatów.   Gwarancja ta je gwarancją 
Wykonawcy i jest niezależna od gwarancji producenta, jednakże gdy dany element wyposażenia objęty 
jest gwarancją producenta to naprawa/ wymiana przez producenta zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
naprawy/wymiany. 

155
Prosimy o potwierdzenie, że w Sali chemicznej przewidziano tylko jedno dygestorium panoramiczne. W błąd wprowadza fakt, że ww. dygestorium zostało umieszczone zarówno w
zestawieniu mebli, jak i w zestawieniu wyposażenia IT i pomocy dydaktycznych. Prosimy o jasna informację, czy dygestorium w wycenie należy ująć raz czy dwa razy.

W wycenie należy ująć jedno dygestorium panoramiczne. 

156 Prosimy o potwierdzenie, że w Sali chemicznej przewidziano jedno - laboratorium medyczne mobilne Lm1 mimo, że pojawia się ono dwukrotnie, raz w zestawieniu mebli, i
ponownie w zestawieniu wyposażenia IT i pomocy dydaktycznych. W wycenie należy ująć jedno laboratorium medyczne mobilne. 
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Dotyczy stoły laboratoryjne ZL1: Prosimy o podanie następujących informacji: 
Jaki ma być materiał blatu i zlewów do stołów laboratoryjnych;
ilość i rodzaj gniazd 230V w każdym stole;
Ilość stołów poszczególnych rozmiarów (w opisie mebli są dwa symbole ZL1 i ZL2 dla pomieszczeń S.Z.051 oraz S.Z.053, natomiast w zestawieniach w obu salach wskazano stół o 
symbolu ZL1,zaś stół ZL2 nie pojawia się wcale). Prosimy o doprecyzowanie lub poprawieni pomyłki,

Materiał na blat :okładzina ceramiczna lub stal nierdzewna. Zlew ze stali nierdzewnej . Gniazdko ele. 
1x. zgodne z przeznaczeniem. Ilość mebli wykazana w opisie prawidłowa.  Zgodnie z dokumentacją stół 
ZL2 znajduje się na rysunku w pom. S.Z.53 przy biurku nauczyciela. Należy uwzględnić obydwa typy w 
wycenie.
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Czy Pracowni chemicznej S.Z.0.51 dla uczniów przewidziano stoliki uczniowskie (informacja z zestawienia meblowego), czy stoły laboratoryjne (zgodnie z późniejszymi 
odpowiedziami). Jednocześnie prosimy o podanie parametrów stolików laboratoryjnych uczniowskich jeżeli są inne niż stoły ZL1. Zamawiający wskazuje, że dla uczniów przewidziano stoliki uczniowskie. W sali jest jeden mobilny stół 

laboratoryjny oraz stół ZL1. Zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219)
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W związku z rozbieżnościami w dokumentacji dotyczącymi ilości poszczególnych mebli prosimy o wskazanie, które ilości są prawidłowe 
 •Pomieszczenie SZ.1.04-regał RB1- 1 czy 3 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.1.05- szafa Sz3- 1 czy 2 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.1.18- biurko komputerowe B4- 1 czy 26 sztuk?( w zestawieniu jest 1 , natomiast krzeseł 26)
 •Pomieszczenie SZ.1.18-  regały zamykane Sz3- 6 czy 12 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.1.18- Regały otwarte Rb1- 4 czy 3 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.1.32- regały otwarte Rb1- 8 czy 10 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.1,37- regały zamykane Sm1- 2 czy 4 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.1.38- regały Sz3- 1 czy 7 sztuk?
 •Pomieszczenie IN.0.12- regały na książki Rb1 1 czy 27 sztuk?
 •Pomieszczenie IN.0.13- Szafa Sz3- 2 czy 4 sztuki?
 •Pomieszczenie IN.0.16- regał na książki Rb3- 1 czy 2sztuki?
 •Pomieszczenie IN.0.17- regały magazynowe Rm1- 1 czy 3 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.02- biurko M8- 1 czy 2 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.02a- regał Rb40 1 czy 2 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.04- regały gabloty zamykane Rb5, Rb6, Rb7- 9 czy 10 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.0.07- regały zamykane Sz3- 4 czy 8 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.0.17- regały magazanynowe Rm1- 1 czy 3 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.20- ławki Kp1- 2 czy 4 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.35- szafa ubraniowa Sz3- 1 czy 2 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.36- szafa zamykana na dokumenty Sz5- 2 czy 3 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.49- regały otwarte Sj2- 1 czy 2 sztuki?
 •Pomieszczenie SZ.0.49- sza i stalowe Sp2- 11 czy 6 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.0.53- regał otwarty Rk1- 4 czy 8 sztuk?
 •Pomieszczenie SZ.0.54- regały magazynowe Rm1- 4 czy 3 sztuki?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które ilości są poprawne.

Zamawiający wskazuje, iż meble należy wykonać zgodnie z zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 
(str.69-219).  Dodatkowo  Zamawiający  udostępnił, wraz z odpowiedziami na pytania z dnia 
07.09.2021 r., tabelę z dodatkowymi wyjaśnieniami (załącznik 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.).
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Prosimy o parametry mikroskopu- 3 szt. do Sali specjalistycznej I- SZ.1.31, brak jest opisu i parametrów, a w dokumentacji Zamawiający wymienia 3 rodzaje mikroskopów o różnym 
stopniu zaawansowania i powiększenia obrazu, prosimy o wskazanie.
 •Mikroskop- Zakres powiększeń: 40x-1000x Okular: 10WF Obiektywy: 4x, 10x, 100x- 3 szt.
 •Mikroskop cyfrowy- Powiększenie:10–200x. Cyfrowy mikroskop USB ze statywem i aparatem cyfrowym 3 Mpx. (lub równoważny)-1szt.
 •Mikroskop ICD 10x160.

Zamawiający udzilił już odpowiedzi na pytanie dotyczące mikroskopu  do Sali I- SZ.1.31  w poprzednim 
postępowaniu (pytanie zresztą było zadane przez tego samego wykonawcę) patrz. odpowiedź na pyt. 
298 z 02.08.2021 r. 
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W zestawieniu „wyposażenie inne” wymienia się  „zestaw mebli do pracowni przyrodniczej lub pracowni biologicznej”, zgodnie z odpowiedzią odp. 38 z 3 pakietu z dnia 19.07 
Zamawiający ma na myśli stół laboratoryjny uczniowski, krzesła, biurko i fotel dla nauczyciela, zestaw regałów otwartych i zamykanych, stół demonstracyjny ze zlewem i gazem 
propan butan. Meble te zostały już jednak wymienione w zestawieniu meblowym. Czy mają zostać ujęte 1 raz czy dwukrotnie w wycenie?

Zamawiający wskazuje, że wymienione w pytaniu elementy należy ująć  w wycenie jeden raz, zgodnie z  
zestawieniem mebli,  PW Tom II- zeszyt 2 (str.69-219).

162 Zgodnie z odpowiedzią nr 45 Zamawiający wymaga dostawy odpylacza o wskazanych w treści parametrach do pomieszczenia Modelarni WR.1.06;  zaś w odpowiedzi nr 48 rezygnuje 
z dostawy odpylacza do pomieszczenia Ostrzalni Wr.0.10. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest to pomyłka. Zamawiający potwierdza, że rezygnuje z odpylacza w ostrzarni. 

163 Prosimy o wskazanie, którą dokumentacją należy się kierować w przypadku rozbieżności – opis techniczny czy zestawienia stolarki/ ślusarki. Dokumentacje należy rozpatrywać w całości. Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie w 
którym nie doprecyzowano o jakie rozbieżności chodzi. 

164
W związku z przetargiem na wyposażenie gastronomiczne stołówki uprzejma prośba o informację czy dopuszczają Państwo załączone w specyfikacji zamienniki.

Zamawiający dopuści jako równoważny sprzęt wskazany w przesłanym przez Wykonwcę zestawieniu. 
Zamawiający zamieści zestawienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazane 
zetawienie jako załącznik nr 7 do odpowiedzi z dnia 13.09.2021 r.
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