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                                                                                                                             Garbatka Letnisko, 23.07.2021 r. 
 

 
 

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. 284 ust. 2 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp, 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 73:  

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy 

§ 16 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………., na podstawie 

prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę." 

Prosimy o zmianę zapisu na: 

"Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy umieszczone na prawidłowo wystawionej fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę." 

 

Odpowiedź na pytanie nr 73: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis w umowie, jednakże w ocenie Zamawiającego 

wskazany zapis nie wymaga zmiany wzoru umowy, gdyż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu  

art. 455 Pzp. tzn. ma charakter techniczny i nie zmienia charakteru i zakresu praw i obowiązków stron 

umowy, w związku z tym może zostać wprowadzony do umowy o zamówienie publiczne przed jej 

zawarciem w zależności od decyzji wybranego wykonawcy.     

 

Pytanie nr 74:  
Dot. pkt. 22 (definicje) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Uprzejmie wnosimy o wykreślenie dopisku "nie tylko". Wykonawca, zgodnie z powszechnie 

obowiązująca praktyką, zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w okresie trwania gwarancji 

jakości. Brzmienie definicji nie może prowadzić do nadinterpretacji w niniejszym zakresie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 74: 

Zamawiający zmienił zapisy pkt. 22 (definicje) załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 75:  
Dot. par. 1 ust. 6 lit. c) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu. Zważywszy na rodzaj wynagrodzenia wykonawcy określony 

w niniejszej umowie (kosztorysowe), Wykonawca ma prawo każdorazowo domagać się zmiany 

wynagrodzenia w przypadku realizacji prac, które wykraczają poza pierwotnie przyjęte zestawienie 

prac na podstawie którego Wykonawca złożył swoją ofertę. Powyższe wynika wprost z art. 630 par. 1 

kodeksu cywilnego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 75: 

Zamawiający wykreślił zapisy § 1 ust. 6 lit. c)  z załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 

19.07.2021 r.  
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Pytanie nr 76:  
Dot. par. 2 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Pytanie do Zamawiającego: Niniejszy zapis istotnie narusza zasadę równowagi stron (w przypadku 

rozbieżności),zostawiając po stronie Zamawiającego pełną dowolność w zakresie kształtowania 

stosunku umownego. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie tego postanowienia i 

wprowadzenie jasnej i przejrzystej hierarchii dokumentów przetargowych na wypadek wystąpienia 

rozbieżności pomiędzy nimi. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 76: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 2 ust. 3  załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 77:  
Dot. par. 4 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Mając na uwadze szereg restrykcji i sankcji, którymi będzie obciążony Wykonawca w przypadku 

przekroczenia terminów pośrednich, wnosimy o szczegółowe doprecyzowanie etapowania 

przedsięwzięcia (w tym terminów pośrednich) w celu dokonania przez Wykonawcę stosownej 

kalkulacji ryzyk na potrzeby składanej oferty. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 77: 

Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. w zakresie 

wskazania terminów pośrednich. Zgodnie z wzorem umowy etapy realizacji zamówienia (poza 

terminami wskazanymi w § 4 ust. 4 wzoru umowy, które są narzucone ze względu na wymogi 

finansowania inwestycji) zostaną określone w przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

 

Pytanie nr 78:  
Dot. par. 4 ust. 14 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o modyfikację niniejszego zapisu oraz wskazanie, że Wykonawca wraz z prawem do 

uwzględnienia uwag Zamawiającego, będzie miał również prawo do wniesienia ewentualnych 

zastrzeżeń do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego (w przypadku gdy uwagi Zamawiającego będą 

naruszały przepisy prawa budowlanego czy będą niezgodne z dokumentacja techniczną). Obecne 

zapisy dają Zamawiającemu pełną dowolność w kształtowaniu stosunku prawnego z Wykonawcą  

w zakresie terminów realizacji poszczególnych części robót. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 78: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 4 ust. 14  załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 79: 

Dot. par. 4 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez wyłączenie elementu uznaniowości po 

stronie Zamawiającego. Na podstawie obecnego brzmienia postanowienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do aktualizacji harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, co praktycznie 

wyłącza możliwość realizacji przez Wykonawcę prac, zgodnie z wcześniej przyjętą metodologią  

i kolejnością. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 79: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 4 ust. 16  załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r.,  
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Pytanie nr 80: 

Dot. par. 4 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wykreślenie z niniejszego postanowienia następujących fragmentów: "(…) lub określonemu 

terminowi zakończenia etapu robót", jak również: "(…) lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego". Skorzystanie z mechanizmu Planu naprawczego powinno 

ograniczać się wyłącznie do przypadków istotnie zagrażających dotrzymaniem przez Wykonawcę 

terminu końcowego robót budowlanych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 80: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę umowy. Zamawiający musi mieć możliwość 

skorzystania z mechanizmu Planu naprawczego także w przypadku nieterminowego wykonywania 

etapów robót lub w przypadku innych istotnych odstępstw od Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego. Inwestycja finansowana jest ze środków publicznych – budżetu województwa 

mazowieckiego, który opiera się na rocznym ustalonym z góry budżecie. Każda zmiana budżetu 

wymaga uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego i Uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Należy pamiętać, że umowa zakłada rozliczanie się z wykonawcą w cyklach 

miesięcznych. Wystąpienie nieterminowego wykonywania etapów robót lub innych istotnych 

odstępstw od Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, wpłynie na rozliczenia finansowe pomiędzy 

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych 

w Garbatce- Letnisku i Wykonawcą a to ze względów wskazanych powyżej może mieć wpływ na budżet 

województwa. Ponadto warto w tym miejscu wskazać, że wzór umowy zakłada, że Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy, ma przygotować Wykonawca, ma więc możliwość wskazania takiego 

etapowania prac (poza narzuconymi terminami wskazanymi w § 4 ust. 4 wzoru umowy), żeby miał 

możliwość ich dotrzymania. Zamawiający jako racjonalny Inwestor nie będzie ingerował w metodologię 

i kolejność wykonywania prac wskazaną w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowego, o ile będą 

ustalone w sposób racjonalny i uzasadniony.  

  

Pytanie nr 81: 

Dot. par. 4 ust. 25 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

W nawiązaniu do odpowiedzialności Wykonawcy określonej w pozostałej części umowy (w tym w 

katalogu kar umownych) tj. odpowiedzialności za zwłokę, uprzejmie wnosimy o ujednolicenie w tym 

zakresie również par. 4 ust. 25 Umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 81: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 4 ust. 25  załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 82: 

Dot. par. 4 ust. 27 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

W celu zapewnienia jednolitości zapisów z pozostałymi postanowieniami umownymi, gdzie 

Wykonawca jest odpowiedzialny wyłącznie za zwłokę przy realizacji robót budowlanych (katalog kar 

umownych), wnosimy o wykreślenie postanowienia w części dot.: "(…) przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę". 

 

Odpowiedź na pytanie nr 82: 

Zapis  § 4 ust. 27 pkt. 1   załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy nie odnosi się o kar umownych  

a jedynie wskazują przypadek kiedy Inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać roboty z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wynikających z tego tytułu opóźnień, wobec powyższego 

Zamawiający nie widzi powodu zmiany zapisu umowy.  
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Pytanie nr 83: 

Dot. par. 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Niniejsze postanowienie rażąco narusza zasadę równowagi pomiędzy stronami, wnosimy  

o wykreślenie tego postanowienia. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy  

z uwzględnieniem konkretnych terminów w niej wskazanych. Niniejszy zapis jest więc 

bezprzedmiotowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 83: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie § 5 ust.  2 załącznika nr 6 do SWZ. Wskazany paragraf 

zawiera zastrzeżenie, że polecenia Zamawiającego nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu lub 

postanowień Umowy. 

 

Pytanie nr 84: 

Dot. par. 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. 

Postanowienie w niniejszej formie ma charakter jednostronny, uznaniowy i całkowicie zależny od 

intencji Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 84: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 5 ust. 3  załącznika nr 6 do SWZ - wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 85: 

Dot. par. 5 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Uprzejmie wnosimy o wskazaniem minimalnego terminu określonego w zawiadomieniu, po upływie 

którego Zamawiający będzie mógł zlecić wykonywanie prac osobom trzecim. Powołanie się w treści 

postanowienia wyłącznie na samo zawiadomienie, bez konkretnego terminu, rażąco narusza interesy 

Wykonawcy w relacji z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 85: 

Zamawiający wskazuje, że wzór umowy należy czytać kompleksowo. Wykonawca wskazuje w treści 

załącznika nr 6 do SWZ szczegółowe zapisy,  bez brania ich odniesienia do pozostałych zapisów, które 

wskazują na zobowiązania Zamawiającego w kwestii obowiązków Zamawiającego w tym  

do współdziałania z Wykonawcą np.  § 5 ust. 1 pkt. 4, możliwości aktualizacji Harmonogramu    

Rzeczowo – Finansowego na wniosek każdej ze stron -  § 4 ust. 17, obowiązku wyznaczenia terminów 

na usunięcie wad i usterek (adekwatnie do stwierdzonych wad i usterek) - § 5 ust. 4, obowiązku 

wyznaczenia terminu na przygotowanie Planu naprawczego w przypadku gdy faktyczny postęp robót 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót 

lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót. Wszystkie te zapisy wskazują jednoznacznie,  

iż przed zleceniem tzw. wykonania zastępczego, Zamawiający wykorzysta inne rozwiązania wskazane 

w umowie. Zamawiający nie widzi konieczności zmiany § 5 ust. 4 wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 86: 

Dot. par. 6 ust. 3 pkt. 20 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie okoliczności powstałych z winy Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 86: 

Zamawiający potwierdza (patrz również § 6 ust. 3 pkt. 22).  
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Pytanie nr 87: 

Dot. par. 6 ust. 3 pkt. 22 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o zastosowanie spójnika "lub" w miejsce "oraz". Postanowienie w niniejszym brzmieniu 

narusza przepisy kodeksu cywilnego tj. art. 363 ust. 1, który wskazuje, że naprawienie szkody powinno 

odbywać się według wyboru poszkodowanego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 87: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 6 ust. 3 pkt. 22  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy w dniu 

19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 88: 

Dot. par. 6 ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wskazanie konkretnego (minimalnego) terminu na usunięcie wad i usterek przez 

Wykonawcę. Postanowienie w obecnej formie rażąco narusza interesy Wykonawcy oraz zasadę 

równości stron. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 88: 

Zamawiający wskazuje, że przedmiotowy zapis brzmi „Wykonawca zobowiązany jest do możliwie 

najszybszego usunięcia wszelkich wad i usterek dotyczących Prac wykonanych na podstawie niniejszej 

Umowy, w tym do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas 

odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu 

technicznego oraz usuwania zgłaszanych wad, awarii, usterek” co wskazuje, iż termin w jakim ma być 

usunięta wada lub usterka ma być usunięta w takim terminie jaki jest możliwy ze względu na istotę 

wady lub usterki. Ze względu na brak możliwości przewidzenia jakie wady lub usterki mogą wystąpić w 

trakcie  realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, Zamawiający 

odstąpił od wskazania w umowie konkretnego terminu, zobowiązując się do wyznaczenia terminu 

możliwego i adekwatnego do stwierdzonej wady czy usterki – patrz także § 15 ust. 8  załącznika nr 6 

do SWZ -  wzoru umowy (w treści zmienionej 19.07.2021 r).  

 

Pytanie nr 89: 

Dot. par. 8 ust. 10 (zdanie pierwsze) załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Niniejsze postanowienie (zdanie pierwsze) ingeruje w wewnętrzne relację pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcą oraz znacząco wykracza poza ustawowe ramy określone ustawą PZP, które wprawdzie 

nakładają na Zamawiającego prawo kontroli płatności na rzecz podwykonawców, jednak w ściśle 

określonym zakresie. Jednocześnie za niezgodne z ustawą należy uznać 21 dniowy termin płatności na 

rzecz podwykonawcy (art. 464 ust. 2 PZP), jak również wymagania Zamawiającego dot. przekazania 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy (ust. 10-14), podczas 

gdy umowa powinna zawierać postanowienia dot. wymagalnego wynagrodzenia tj. takiego, którego 

termin płatności już minął. Wnosimy o stosowną modyfikację. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 89: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 8 ust. 10  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

Na marginesie tylko wskazując, że wskazany przed zmianą 21 dniowy termin płatności na rzecz 

podwykonawcy (obecnie 30 dni) nie był niezgodny z art. 464 ust. 2 Pzp, gdyż przepis ten wskazuje , że 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni (termin 21 dni jest terminem nie dłuższym niż 30 

dni, tak samo jak np. termin 7 dniowy).  
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Pytanie nr 90: 

Dot. par. 11 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o stosowną modyfikację postanowienia poprzez wskazanie możliwości do wniesienia 

zastrzeżeń przez Wykonawcę w przypadku, gdy uwagi Zamawiającego będą niezgodne z przepisami 

prawa lub dokumentacją techniczną. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 90: 

Zamawiający modyfikuje treść § 11 ust. 8  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający w terminie 7 dni  dokona akceptacji materiałów lub elementów wyposażenia 

przedstawionych przez Wykonawcę lub wniesie uwagi. Uwagi Zamawiającego mają charakter wiążący 

o ile będą dotyczyć jakości, zgodności z przepisami prawa, zgodności z technologią i wymaganiami 

wskazanymi w Umowie i dokumentacji technicznej”. 

 

Pytanie nr 91: 

Dot. par. 12 ust. 2 oraz ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Ze względu na przyjęty przez Zamawiającego sposób rozliczeń z Wykonawcą tj. wynagrodzenie 

kosztorysowe - niniejsze postanowienie jest bezprzedmiotowe. Wykonawca polega w pełni na 

zestawieniu robót przekazanych mu przez Zamawiającego wraz z dokumentacją przetargową i na jej 

podstawie przygotowuje ofertę. Wnosimy o wykreślenie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 91: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów umowy. Zapisy te wskazują, że 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 

a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia szacunkowego wskazanego 

w § 16 ust. 1. Dodatkowo w dniu 19.07.2021 r. Zamawiający zmienił zapisy  treść § 12 ust. 4  załącznika 

nr 6 do SWZ -  wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 92: 

Dot. par. 12 ust. 6 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wskazanie max. wartości wynagrodzenia, które może ulec zmniejszeniu na skutek redukcji 

zakresu robót - zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 92: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 8 ust. 10  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 93: 

 

Dot. par. 13 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Zapis w 

obecnej treści rażąco narusza interes Wykonawcy i daje Zamawiającemu pełną swobodę w 

wyznaczeniu terminu (niezależnie od charakteru organizacyjnego i technicznego wady) pod rygorem 

naliczenia kar umownych za jego niedotrzymanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 93: 

Zamawiający zmienia zapisy § 13 ust. 10  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie:  
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„W przypadku ujawnienia podczas Odbioru częściowego wad i usterek nadających się do usunięcia 

Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek wyznaczając na ich usunięcie 

odpowiedni termin zależny od charakteru organizacyjnego i technicznego wady.” 

 

Pytanie nr 94: 

Dot. par. 13 ust. 11 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Zgodnie z obowiązująca linią orzeczniczą, w przypadku ujawnienia się wad i usterek mających charakter 

nieistotny, Strony podpisują wówczas protokół odbioru wraz ze wskazaniem listy wad i usterek do 

usunięcia wraz z wyznaczonym terminem. Niniejsze postanowienie nie tylko nie wprowadza 

rozróżnienia pomiędzy wadą istotną a nieistotną, ale również w pełni uzależnia odbiór wykonanych 

robót od usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek. Mając na uwadze powyższe, wnosimy  

o stosowną modyfikację postanowienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 94: 

Wskazana przez Wykonawcę linia orzecznicza dotyczy odbioru inwestycji (odbioru końcowego), zaś 

wskazany § 13 ust. 11 załącznika nr 6 do SWZ - wzór umowy, dotyczy odbiorów częściowych. 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę powyższego zapisu.  

 

Pytanie nr 95: 

Dot. par. 13 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że sankcja określona w niniejszym postanowieniu dotyczy wystąpienia wad 

i usterek, które już wcześniej zostały przez Wykonawcę usunięte, a ponownie się ujawniły. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 95: 

Zamawiający potwierdza. Takie rozumienie sankcji wynika z treści przywołanego paragrafu.  

 

Pytanie nr 96: 

Dot. par. 13 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem niniejszego postanowienia, czynności odbiorowe 

zostaną rozpoczęte nie później niż w ciągu 10 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 96: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią § 13 ust. 23 Zamawiający w ciągu 10 dni  potwierdzi 

zasadność zgłoszenia i w przypadku dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych ze 

zgłoszeniem wyznaczy  datę rozpoczęcia czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych 

od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego.  

 

Pytanie nr 97: 

 Dot. par. 13 ust. 26 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę. Zapis w 

obecnej treści rażąco narusza interes Wykonawcy i daje Zamawiającemu pełną swobodę w 

wyznaczeniu terminu (niezależnie od charakteru organizacyjnego i technicznego wady) pod rygorem 

naliczenia kar umownych za jego niedotrzymanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 97: 

Zamawiający zmienia zapisy § 13 ust. 26  załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie:  
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„W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego 

w Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia braków i wad, wyznaczając termin na ich 

usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku lub wady.  

 

Pytanie nr 98: 

Dot. par. 14 ust. 2 pkt. 1 oraz par. 15 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Zważywszy na fakt, że Zamawiający dysponuje szerokim katalogiem sankcji, wnosimy o wykreślenie 

pkt. 1 w obydwu ustępach. Zapis jest niejasny, niepełny i nie przewiduje dalszych konsekwencji oraz 

skutków naruszenia, w przypadku nieprzyjęcia naprawy przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 98: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 14 ust. 2 pkt. 1  i   § 15 ust. 2 pkt. 1 - załącznika nr 6 

do SWZ. Wykreślenie zapisów może w konsekwencji oznaczać, że Zamawiający będzie zobligowany do 

przyjęcia naprawy nawet w przypadku tak rażącego wydłużenia się okresu naprawy, że przedmiot 

naprawy przestanie mieć dla Zamawiającego znaczenie ekonomiczne.  

 

Pytanie nr 99: 

Dot. par. 14 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że termin o którym mowa w niniejszym pkt. będzie terminem 

uwzględniającym organizacyjny oraz technicznych charakter danej wady. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 99: 

Zamawiający potwierdza, że termin o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 (nie krótszy niż 7 dni) będzie 

terminem uwzględniającym organizacyjny oraz technicznych charakter danej wady. 

 

Pytanie nr 100: 

Dot. par. 14 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy dokonane próby, badania i odkrycia nie potwierdzą 

zaistnienia wady, ich koszt ponosić będzie Zamawiający. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 100: 

Zamawiający potwierdza, ze że w przypadku gdy dokonane próby, badania i odkrycia nie potwierdzą 

zaistnienia wady, ich koszt ponosić będzie Zamawiający.  

 

Pytanie nr 101: 

Dot. par. 14 ust. 9 oraz par. 15 ust. 12 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wnosimy o stosowną modyfikację 

niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, że termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy, 

jednak tylko w zakresie danego elementu / części, w której wada jest ujawniła. 

  

Odpowiedź na pytanie nr 101: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 14 ust. 9 i  § 15 ust. 12 załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy w dniu 

19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 102: 

Dot. par. 15 ust. 13, ostatnie zdanie załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wykreślenie zwrotu "w miarę możliwości". Zamawiający nie powinien utrudniać 

Wykonawcy realizowania jego zobowiązań umownych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 102: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 15 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ - wzór umowy, 

z jednoczesnym zapewnieniem, że Zamawiający nie zamierza utrudniać Wykonawcy realizowania jego 

zobowiązań umownych. Pamiętać jednakże zależy, że przedmiotem zamówienia jest budowa szkoły, 

co Wykonawca winien mieć na uwadze realizując zobowiązania umowne w zakresie udzielonej 

gwarancji. Termin niektórych czynności konserwacyjnych musi zostać dostosowany do godzin i trybu 

pracy szkoły– tak aby nie zakłócać funkcjonowania placówki.  

 

Pytanie nr 103: 

Dot. par. 16 ust. 23, dwa ostatnie zdania załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o stosowną modyfikację i wskazanie, że Wykonawca będzie zobowiązany - zgodnie z  

postanowieniami ustawy PZP - do wykazania zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnego 

wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 103: 

Zamawiający zmienił zapisy  § 16 ust. 23 załącznika nr 6 do SWZ -  wzoru umowy w dniu 19.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 104: 

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna będzie naliczana wyłącznie w przypadku przerwy mającej 

miejsce z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 103: 

Zamawiający potwierdza, iż wskazana kara dotyczy jedynie przerwy mającej miejsce z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 104: 

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że niniejsza sankcja dotyczy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 104: 

Zamawiający potwierdza. Wynika to jednoznacznie z treści wskazanego punktu a konkretnie z zapisu: 

„za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty”.  

 

Pytanie nr 105: 

Dot. par. 18 ust. 2 pkt. 16 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Prosimy o wskazanie minimalnego terminu, który Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na usunięcie 

wady lub usterki. Zapis w obecnym brzmieniu jest rażąco niekorzystny dla Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 105: 

Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w zakresie terminów na usunięcie wad i usterek, w związku 

z czym nie widzi powodu zmiany zapisów § 18 ust. 2 pkt 16. 

 

Pytanie nr 106: 

Dot. par. 20 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Wnosimy o wykreślenie "rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym" jako jednej z podstaw 

do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Niniejsze postanowienie istotnie zagraża trwałości 
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stosunku prawnego zawartego pomiędzy stronami, jak również oparte jest na nieprecyzyjnych  

i swobodnych podstawach ocennych, których skala i waga jest nieproporcjonalna do skutków, jakie 

mogą one wywołać. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 106: 

Zamawiający nie zgadza się z opinią Wykonawcy, iż wskazane postanowienia oparte są oparte na 

nieprecyzyjnych i swobodnych podstawach ocennych. Wskazany zapis dotyczy istotnych naruszenień 

Umowy i przepisów przez Wykonawcę a sankcja w postaci rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym jest jednym z kilku możliwych uprawnień Zamawiającego.   

 

Pytanie nr 107: 

Dot. par. 21 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy 

Ze względu na charakter przedstawionych okoliczności i związane z nimi potencjalne ryzyko, uprzejmie 

wnosimy o dodanie również żądania w zakresie zmiany terminów realizacji robót. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 107: 

Zamawiający zmienia zapisy § 21 ust. 4  a co za tym idzie ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy, 

które otrzymują brzmienie: 

„4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy oraz terminu realizacji robót, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania Umowy na 

podstawie ust. 2  i 3 zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w 

niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany.” 

 

Pytanie nr 108: 

Prosimy o potwierdzenie informacji, że Zamawiający dokonał już wycinki 29 szt. drzew kolidujących 

wynikającej z decyzji RGK.6131.2.2021, którą należało wykonać do 28 lutego 2021r. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 108: 

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew kolidujących z inwestycją została wykonana do 28 lutego 

2021r. 

 

Pytanie nr 109: 

Prosimy o informację, po czyjej stronie są opłaty administracyjne za wycinkę zieleni? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 109: 

Zamawiający informuje, iż opłaty administracyjne za wycinkę zieleni są po stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 110: 

Prosimy o informację, po czyjej stronie są nasadzenia zastępcze? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 110: 

Nasadzenia zastępcze są po stronie Wykonawcy.  
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Pytanie nr 111: 

Prosimy o informację, czy na terenie inwestycji znajdują się obiekty do rozbiórki. Jeżeli tak, prosimy  

o udostępnienie dokumentacji/informacji pozwalających na wykonanie przedmiarów i wycenę.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 111: 

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne elementy do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 112: 

Prosimy o informację, czy jakiekolwiek materiały pozyskane z rozbiórek istniejących obiektów na 

terenie inwestycji mają pozostać do dyspozycji Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 112: 

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne elementy do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 113: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje energią elektryczną do zasilania placu budowy? 

Jeżeli tak, to jaka to jest moc (kW), na jakim napięciu (NN czy SN) i w którym miejscu jest źródło 

zasilania? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 113: 

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót  pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz 

§ 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy).  

 

Pytanie nr 114: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do następujących mediów: woda, prąd, 

kanalizacja sanitarna (obsługa tylko zaplecza budowy) w trakcie realizacji inwestycji. Prosimy 

jednocześnie o wskazanie dokładnej lokalizacji „punktów przyłączeniowych” dla w/w mediów oraz 

określenie następujących parametrów: max. moc przyłącza energetycznego, max. wydatek przyłącza 

wodnego. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny przez oferentów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 114: 

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót  pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz 

§ 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy). 

 

Pytanie nr 115: 

Prosimy o informację, czy niezbędne media do wykonania inwestycji (prąd, woda) Zamawiający 

udostępni nieodpłatnie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 115: 

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót  pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz 

§ 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy). 

 

Pytanie nr 116: 

Prosimy o informację, czy w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza budowy i placu 

składowego (teren inwestycji jest zalesiony) Zamawiający dysponuje dodatkowym terenem, który 

mógłby udostępnić Wykonawcy? Czy za udostępniony teren Zamawiający naliczy jakąkolwiek opłatę? 
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Odpowiedź na pytanie nr 116: 

Teren inwestycji nie jest zalesiony, powinien w ocenie Zamawiającego jest wystarczający do 
zorganizowania zaplecza budowy i placu składowego. Zamawiający wprawdzie nie wymaga od 
Wykonawców odbycia wizji lokalnej ale nie wyklucza takiej możliwości a nawet zachęca Wykonawców 
do zapoznania się z terenem przyszłych robót.   

Pytanie nr 117: 

Prosimy o potwierdzenie, że jedynie na terenem budowy Zamawiający wymaga utworzenia 

tymczasowych elementów t.j. dróg, chodników, placów oświetlenia itp. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 117: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 118: 

Prosimy o potwierdzenie informacji, że na terenie inwestycji nie występują materiały niebezpiecznych 

typu azbest itp. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 118: 

Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie występują materiały niebezpiecznych typu azbest 

itp.  

Pytanie nr 119: 

Prosimy o informację, czy główne drogi dojazdowe do terenu inwestycji dopuszczają możliwość 

poruszania się transportu ciężkiego np. dłużyc, betoniarek.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 119: 

Zamawiający informuje, że tzw. transport ciężki jest dopuszczony tylko od ul. Kolejowej. Ulica Sztobryn 

jest to „chodnik na pospółce” nie dopuszcza się transportu ciężkiego. 

 

Pytanie nr 120: 

Prosimy o informację, czy będzie możliwość utworzenia dodatkowej bramy wjazdowej z ul. Drzewiarzy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 120: 

Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia dodatkowej bramy wjazdowej z ul. Drzewiarzy, na 

potrzeby budowy.  

 

Pytanie nr 121: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składowania odkładu z wykopu 

(przeznaczonego na zasypki) na terenie planowanej inwestycji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 121: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składowania odkładu z wykopu (przeznaczonego na zasypki) na 

terenie planowanej inwestycji.   

 

Pytanie nr 122: 

Prosimy o zgodę na wykończenie ścian wewnętrznych szkoły, internatu, pomieszczeń przy sali 

sportowej i budynku warsztatów tynkami gipsowymi kategorii III wykonywanymi maszynowo  

w pomieszczeniach suchych oraz tynkami cementowo-wapiennymi kategorii III wykonywanymi 

maszynowo w pomieszczeniach mokrych zamiast wykończenia płytami GK na kleju grzebieniowym. 
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Odpowiedź na pytanie nr 122:  

Zamawiający wymaga wykończenia płytami GK na kleju. 

 

Pytanie nr 123:  

Prosimy o zgodę na wykończenie ścian sali sportowej tynkami gipsowymi kategorii III zamiast 

wykończenia płytami GK na kleju grzebieniowym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 123:  

Zamawiający wymaga wykończenia płytami GK na kleju. 

 

Pytanie nr 124:  

Opis techniczny wskazuje by na klatce schodowej sali sportowej  wykonać na ścianach tynk gipsowy,  

a na suficie tynk cementowo-wapienny. Prosimy o zgodę na wykonanie na klatce schodowej sali 

sportowej na ścianach i suficie tynku gipsowego kategorii III. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 124: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na klatce schodowej sali sportowej na ścianach i suficie tynku 

gipsowego kategorii III.    

 

Pytanie nr 125:  

Prosimy o ujednolicenie sposobu wykończenia klatek schodowych budynków szkoły, internatu, sali 

sportowej i zgodę na wykonanie na wszystkich klatkach schodowych budynków szkoły, internatu i sali 

sportowej tynków gipsowych kategorii III. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 125: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na wszystkich klatkach schodowych budynków szkoły, 

internatu i sali sportowej tynków gipsowych kategorii III.  

 

Pytanie nr 126: 

 W opisie technicznym budynku warsztatów wskazano, że w pomieszczeniach technicznych ściany 

należy wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III. Prosimy o wskazanie numerów 

pomieszczeń budynku warsztatów, które należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 

III. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 126: 

Zgodnie z rys. nr W-11 i W-12 (wykończenie ścian) , ściany  oznaczone graficznie ( ściany malowane, 

obłożone płytkami i lustrami klejonymi do ściany) należy wykończyć  tynkiem cementowo – wapiennym 

kategorii III. Ściany bez oznaczeń graficznych – ściany nietynkowane, z widoczną estetyczną fugą 

zagłębioną; klatki schodowe i widoczne elementy żelbetowe nietynkowane – wykonane estetycznie – 

efekt betonu architektonicznego. 

Numery pomieszczeń: 

WR.0.01. – jedna ściana wykończona tynkiem  

WR.0.03. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.0.04. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.05. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.08. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.0.11. – część ściany wykończona tynkiem 

WR.0.13. – jedna ściana wykończona tynkiem 
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WR.0.18. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.0.23. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.24. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.25. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.26. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.27. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.28. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.29. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.0.30. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.01. – jedna ściana wykończona tynkiem  

WR.1.04. – jedna ściana wykończona tynkiem  

WR.1.05. – część ściany wykończona tynkiem  

WR.1.09. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.1.14. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.1.20. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.21. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.22. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.23. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.24. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.25. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.1.26. – wszystkie ściany wykończone tynkiem 

WR.2.01. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.2.02. – jedna ściana wykończona tynkiem 

WR.2.03. – jedna ściana wykończona tynkiem 

 

Pytanie nr 127: 

Prosimy o odpowiedź, jakiej kategorii tynk na stropach i ścianach należy wykonać w pomieszczeniach 

technicznych budynku warsztatów: zgodnie z opisem technicznym w kategorii III, czy zgodnie  

z kosztorysem w kategorii IV?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 127: 

Zamawiający wskazuje, że na stropach i ścianach należy wykonać w pomieszczeniach technicznych 

budynku warsztatów należy wykonać tynk kategorii III zgodnie z opisem technicznym. 

 

Pytanie nr 128: 

Prosimy o odpowiedź, czy wykończenie ścian w pomieszczeniach magazynów w budynku warsztatów 

również należy wykończyć jak pomieszczenia pracowni czyli „ściany nieotynkowane, impregnowane z 

estetyczną fugą zagłębioną”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 128: 

Zamawiający potwierdza, że wykończenie ścian w pomieszczeniach magazynów w budynku 

warsztatów również należy wykończyć jak pomieszczenia pracowni czyli „ściany nieotynkowane, 

impregnowane z estetyczną fugą zagłębioną”. 

 

Pytanie nr 129: 

Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia ścian w budynku warsztatów, innych niż pomieszczenia 

pracowni, klatki schodowej, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia mokre, np. korytarzy, pokoju 

nauczycielskiego, szatani, sali wykładowych, pokoju kierownika, itp. 
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Odpowiedź na pytanie nr 129: 

Zgodnie z rys. nr W-11 i W-12 (Wykończenie  ścian)  oraz odpowiedziami na pyt. Nr 126. 

 

Pytanie nr 130: 

Prosimy o odpowiedź, jakiej kategorii tynk należy wykonać na stropach w internacie: zgodnie z opisem 

technicznym w kategorii III, czy zgodnie z kosztorysem w kategorii IV? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 130: 

Zamawiający wskazuje, że na stropach w internacie należy wykonać w pomieszczeniach technicznych 

budynku warsztatów należy wykonać tynk kategorii III zgodnie z opisem technicznym. 

 

Pytanie nr 131: 

Prosimy o potwierdzenie, że do malowania powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach 

szkoły, bursy, sali sportowej i warsztatu należy przyjąć farby silikonowe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 131: 

Zamawiający potwierdza, że do malowania powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach 

szkoły, bursy, sali sportowej i warsztatu należy przyjąć farby silikonowe. 

 

Pytanie nr 132: 

Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach należy zastosować sufit akustyczny z niewidoczną 

konstrukcją nośną, opisany na str. 14-15 w punkcie 4, podpunkt B, Opisu PW Tom II Budynek Szkoły i 

Internatu, który brzmi:  

„A. Pomieszczenia: inne 

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. 

 

 

 

 

 

Właściwości użytkowe: 

 kolor płyt  biały NCS: S 0500-N  

 materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

 grubość płyt   20, 25 mm  

 wymiary płyt  600x600, 1200x600,  

 odbicie światła   > 80%  

 utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  

przecierania na mokro raz w tygodniu 

 

Parametry techniczne 

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę   0,5 kg (5N) 

 klasyfikacja ogniowa (wg klas)   co najmniej A2-s1, d0  

 stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

 współczynnik pochłaniania dźwięku aw   0,90 

 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  

z PN-EN 13964.” 
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Odpowiedź na pytanie nr 132: 

W opisie PW szkoła i internat Tom II, zeszyt 1, pkt. 4 zapisano, że w/w sufit należy uwzględnić  

w wymienionych pomieszczeniach tj:  

- sale lekcyjne, pracownie dydaktyczne, powierzchnie wystawowe, szatnia dla młodzieży - sufit 

podwieszony akustyczny sufit podwieszony modularny 60x60cm, 120x60cm z ukrytym profilem 

jadalnia  

- sufit podwieszony modularny 60x60cm, 120x60cm, na ruszcie systemowym z ukrytym profilem.  

 

Pytanie nr 133: 

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku warsztatów można zastosować sufit rastrowy, podwieszany 

na ruszcie stalowym, oczko prostokątne 60x300, bez widocznych spojeń, kolor RAL 9006 alternatywnie 

dla sufitu akustycznego z płyt wiórowo magnezowych 120x60 podwieszany na ruszcie systemowym, 

ramka ukryta, kolor szary, zgodnie z informacją na rysunkach 14_RZUT SUFIT POZ ,,0_ i 15_RZUT SUFIT 

POZ ,,1_. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 133: 

Zamawiający preferuje  sufit akustyczny z płyt wiórowo magnezowych 120x60 podwieszany na ruszcie 

systemowym, ramka ukryta, kolor szary. 

 

Pytanie nr 134: 

Prosimy o odpowiedź, który rodzaj sufitu należy zastosować w pomieszczeniach Szatni: z konstrukcją 

nośną ukrytą czy widoczną? Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach Szatni należy 

zastosować sufit dźwiękochłonny o αw ≥ 0,5 na całej powierzchni sufitu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 134: 

Zamawiający wskazuje, że w szatni wymaga zastosowania sufitu podwieszonego akustycznego - sufit 

podwieszony modularny 60x60cm, z ukrytym profilem 

Sufit dźwiękochłonny o αw ≥ 0,5 na całej powierzchni sufitu .Opis PW szkoła i internat Tom II, zeszyt 1,  

pkt. 4 

 

Pytanie nr 135: 

Prosimy o odpowiedź, czy w pomieszczeniach mokrych sali sportowej do malowania ścian i sufitów 

należy użyć farb lateksowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 135: 

Zamawiający wymaga zastosowania w pomieszczeniach mokrych sali sportowej do malowania ścian i 

sufitów farb lateksowych 

 

Pytanie nr 136: 

Prosimy o odpowiedź, czy na wszystkich tynkach kategorii III Zamawiający wymaga wykonania gładzi 

gipsowych przed malowaniem. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 136: 

Zamawiający wymaga wykonania gładzi gipsowych na wszystkich tynkach  kategorii III, przed 

malowaniem. 
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Pytanie nr 137: 

Prosimy o udostępnienie czytelnych rysunków z opracowania wykończenia (czcionka jest bardzo jasna) 

dla Hali Sportowej: SW 05 LAZIENKI OGOLNODOSTEPNE; SW 06 LAZIENKI Z NATRYSKAMI oraz 

Warsztatu: W-01-W-08. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 137: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

stosowny dokument jako załącznik nr 1 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 138: 

Prosimy o potwierdzenie typu posadzki w magazynach pościeli na kondygnacji +2 obiektu szkoły: wg 

etykietki na rysunku A.05 – gres, czy wg opisu wykończenia str. 8:  „magazyny, pomieszczenia 

techniczne na poddaszu - betonowa posadzka utwardzona. Powłoka antypoślizgowa na bazie żywic, 

chemo. i olejoodporna klasy poślizgowości R9” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 138: 

Zamawiający dokonuje następującego sprostowania: należy przyjąć - magazyny, pomieszczenia 

techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy przeciwpoślizgowości R11.  

 

Pytanie nr 139: 

Prosimy o określenie typu posadzki antyelektrostatycznej dla pomieszczenia lakierni w obiekcie 

warsztatów - antystatyczna żywiczna, czy betonowa utwardzana typu AS? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 139: 

Zamawiający wskazuje dla pomieszczenia lakierni w obiekcie warsztatów posadzkę antystatyczna 

żywiczna. 

 

 

Pytanie nr 140: 

Prosimy o doprecyzowanie wykończenia pom. sanitarnych, socjalnych, szatni w obiekcie warsztatów – 

poniżej zaznaczono różnice w opisie ogólnym i wykończenia wnętrz. Dodatkowo prosimy o zwrócenie 

uwagi, że projektowana posadzka żywiczna klasy poślizgowości R10 to „szorstka” posadzka i ze względu 

na utrzymanie czystości zalecane jest zastosowanie wykładziny PVC lub płytek.  

„Opis ogólny: 

-pomieszczenia sanitarne, socjalne – posadzka żywiczna -klasy poślizgowości R10 

Opis wnętrza:  

-pomieszczenia sanitarne, szatnie – posadzka betonowa zabezpieczona powłoką żywiczną - klasy 

poślizgowości R10 

-pomieszczenia socjalne, szatnie – utwardzona płyta betonowa” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 140: 

Uwaga ogólna dotycząca posadzek w budynku warsztatów i hali sportowej. 

 

W budynku warsztatów należy stosować nast. posadzki: 

- główne wejście, hol, komunikacja – posadzka przemysłowa – betonowa  powierzchniowo utwardzona 

- klasy przeciwpoślizgowości R10, 

- pracownie, hala mechanicznej obróbki drewna – posadzka żywiczna -klasy przeciwpoślizgowości R11, 

- lakiernia – posadzka antyelektrostatyczna – klasa przeciwpoślizgowości R11, 
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- pomieszczenia sanitarne, socjalne – posadzka żywiczna  - klasy przeciwpoślizgowości R10, 

- klatki schodowe – stopnie i spoczniki obłożone prefabrykatami z  terazzo o gr. 4 cm - klasa 

przeciwpoślizgowości R9; stopnice schodów zakończone „żłobkowaniem” wyróżniającym optycznie 

krawędzie stopni od reszty posadzki, 

- magazyny, pomieszczenia techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy 

przeciwpoślizgowości R11, 

 

Posadzki winny być wykonane w najwyższym standardzie, zgodnie z technologią dostawcy materiału i 

sztuką budowlaną. W przypadku układania żywic, należy zwrócić uwagę na warunki  podczas aplikacji. 

 

W budynku hali sportowej należy stosować posadzki o nast. klasie przeciwpoślizgowości: 

- główne wejście, hol, komunikacja – wykładzina PCV  – rolowana drewnopodobna klasy 

przeciwpoślizgowości R10, 

- szatnie - wykładzina PCV- rolowana drewnopodobna klasy przeciwpoślizgowości  R10, 

- pomieszczenia sanitarne, socjalne – płytki gresowe -klasy przeciwpoślizgowości  R10, 

 

- klatki schodowe – obłożone prefabrykatami z konglomeratu kamiennego lub terazzo o gr. 4cm 

przeciwpoślizgowości  R9, 

 Klasa przeciwpoślizgowości została przyjęta zgodnie z wytycznymi ITB 

 

Pytanie nr 141: 

Prosimy o potwierdzenie, że obciążenia przyjęte dla obiektu warsztatów przewidują obciążenia od 

regałów, maszyn i wózków? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 141: 

Zamawiający potwierdza, że przyjęte dla obiektu warsztatów obciążenia przewidują obciążenia od 

regałów, maszyn i wózków.  

 

Pytanie nr 142: 

Prosimy o informacje, czy maty puzzle w siłowni powinny być wykonane na całej powierzchni posadzki 

w siłowni? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 142: 

Zamawiający potwierdza, że maty puzzle w siłowni powinny być wykonane na całej powierzchni 

posadzki w siłowni. 

 

Pytanie nr 143: 

Prosimy o potwierdzenie warstw wykończenia schodów Sch1 w obiekcie szkoły (rys. A.29): 

„prefabrykat lastriko, gładź cementowa”. Prosimy o doprecyzowanie grubości prefabrykatów lastryko 

kamiennego lub terazzo projektowanego na schodach we wszystkich obiektach -w opisach i na 

etykietach warstw podano różne grubości warstwy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 143: 

Należy przyjąć grubość 4,0cm lastryko kamiennego lub typu terazzo na kleju 1cm, cokoły z tego samego 

systemu.  

 

Pytanie nr 144: 
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Prosimy o oznaczenie etykiety P2/opisanie stropów międzykondygnacyjnych (parter/+1) na rysunkach 

przekroi obiektu szkoły. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 144: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

stosowny dokument, jako załącznik nr 2 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 145: 

Prosimy o potwierdzenie zastosowania betonowej posadzki utwardzonej, bez dodatkowej warstwy 

wykończenia żywicą, w pom. magazynów i pom. technicznych w obiekcie warsztatów zgodnie  

z etykietami na rysunkach. W opisach wykończenia zawarto informację: „magazyny, pomieszczenia 

techniczne - betonowa posadzka utwardzona. Powłoka antypoślizgowa na bazie żywic, chemo.  

i olejoodporna.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 145: 

Zamawiający dokonuje następującego sprostowania: należy przyjąć - magazyny, pomieszczenia 

techniczne - posadzka żywiczna chemo. i olejoodporna -klasy przeciwpoślizgowości R11.  

 

Pytanie nr 146: 

Zgodnie z opisem TOM I Projekt zagospodarowania terenu, Projekt sieci i instalacji elektrycznych 

zewnętrznych, cyt. : 

„ III. Budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN zasilającej obiekty szkoły 

Roboty wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna, znak: 20-16/WP/02907 z dnia 3 grudnia 2020r. 

Projektowany budynek zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego (ZK+TL), zlokalizowanego przy 

granicy działki (w linii ogrodzenia). Proj. złącze kablowo-pomiarowe zaprojektuje i wybuduje PGE 

Dystrybucja S.A., zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. 

Wybudować instalację el., doziemną nN typu: 2xYAKXs4x240mm2 - dobrano ze względu na 

spadek napięcia, obciążalność długotrwałą i warunki zwarciowe. 

Trasę kablową pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr IEZ 01).” 

 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie , że wykonanie w/w złącza kablowego nie jest w 

zakresie Wykonawcy oraz wskazanie daty wykonania przedmiotowego złącza przez gestora sieci tj. PGE 

Dystrybucja SA. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 146: 

Wykonanie złącza kablowego ZK jest po stronie PGE Dystrybucja SA. Wybudowanie instalacji 

elektrycznej, doziemnej od w/w ZK do budynku szkoły jest w zakresie Wykonawcy. Datę wykonania ZK 

przez PGE zgodnie z zawartą umową przyłączeniową. 

 

Pytanie nr 147: 

Na terenie przyszłej inwestycji znajduje się istniejący budynek drewniany (prawdopodobnie stara 

stodoła), który jest w złym stanie technicznym. Dach w/w budynku pokryty jest prawdopodobnie 

eternitem. 

Prosimy o potwierdzenie, że remont w/w budynku nie jest w zakresie przedmiotowego przetargu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 147: 
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Remont budynku nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 148: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do następujących mediów: woda, prąd, 

kanalizacja sanitarna (obsługa tylko zaplecza budowy) w trakcie realizacji inwestycji. 

Prosimy jednocześnie o wskazanie dokładnej lokalizacji „punktów przyłączeniowych” dla w/w mediów 

oraz określenie następujących parametrów: max. moc przyłącza energetycznego, max. wydatek 

przyłącza wodnego. 

Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny przez oferentów.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 148: 

Wszelkie przyłącza budowlane, niezbędne do realizacji robót  pozostają w zakresie Wykonawcy (patrz 

§ 9 ust. 21 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy). 

 

Pytanie nr 149: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum dwa tygodnie. 

Wyjątkowo obszerny zakres dostaw mebli i wyposażenia powoduje trudności w wycenie prac objętych 

przetargiem. Dodatkowo okres urlopowy utrudnia uzyskanie w zwyczajowym terminie ofert od 

kontrahentów (podwykonawców, dostawców), z którymi współpracujemy. Przesunięcie terminu 

składania ofert pozwoli nam i innym potencjalnym oferentom na przygotowanie rzetelnych ofert, co 

jest niewątpliwie w interesie publicznym. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 149: 

Ze względu na dużą ilość pytań a także biorąc pod uwagę czas niezbędny na sporządzenie ofert, 

Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.08.2021 r. do godz. 11:00 

jednocześnie wskazując nowy termin otwarcia ofert tj. 13.08.2021 r. godz. 13:00. Jednocześnie zmianie 

uległ termin związania ofertą do 10.11.2021r.  (patrz odpowiedź pa pytanie nr. 28) 

 

Pytanie nr 150: 

Wnosimy o wykreślenie z zakresu dostawy książek oraz prenumerat czasopism. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 150: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 29 z dnia 

19.07.2021 r.   

 

Pytanie nr 151: 

W przedmiarze wyposażenia strona 12 Lp. 151.d.3 znajduje się „wyposażenie stacje higieniczne 

pracowni (wg. zestawienia)”, prosimy o uzupełnienie ww. zestawienia lub o jego wskazanie  

w dokumentacji. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 151: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 30 z dnia 

19.07.2021 r.   

 

Pytanie nr 152: 

Jaki wymiar Zamawiający zakłada pod sformułowaniem „średniej wielkości antyramy”? 
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Odpowiedź na pytanie nr 152: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 31 z dnia 

19.07.2021 r.   

 

Pytanie nr 153: 

Prosimy o podanie parametrów maszyny do mieszania barw. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 153: 

Maszyna do demonstracji mieszania barw rgb, symulator wyposażony w trzy sterowane indywidualnie 

źródła światła - czerwony, zielony i niebieski.  Symulator barw, który wyposażony jest w trzy 

niskonapięciowe diody LED, dzięki czemu emitują silne wiązki światła w trzech kolorach: czerwonym, 

zielonym i niebieskim. Możliwe jest przedstawienie każdej z trzech barw w postaci koła rzucanego na 

biały ekran. Istnieje możliwość włączania i wyłączania każdej z nich.  

Symulator zasilany jest za pomocą załączonego przewodu zakończonego wtykami bananowymi 

(zasilacz nie jest częścią zestawu). Napięcie 6V AC/DC – pobór prądu około 200 mA. 

wym. stojaka: 16 x 19 cm, (lub zbliżone) 

wym. ekranu: 16,5 x 15,5 cm (lub zbliżone) 

 

Uwaga ! Zamawiający tym samym  zmienia odpowiedź na pytanie nr 32, dnia 19.07.2021 r.   

 

Pytanie nr 154: 

Sformułowanie „Księgozbiór z zakresu literatury branżowej” do  biblioteki i czytelni -IN.0.12 

Jest nieprecyzyjne, prosimy o usunięcie księgozbioru z zakresu dostawy lub o podanie zamkniętej listy 

umożliwiającej wycenę. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 154: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 33 z dnia 

19.07.2021 r.   

 

 

Pytanie nr 155: 

Sformułowanie „Biblioteka z literaturą Podręczniki i literatura” do Pracowni komputerowej - SZ.1.18 

Jest nieprecyzyjne, prosimy o usunięcie księgozbioru z zakresu dostawy lub o podanie zamkniętej listy 

książek , co umożliwi rzetelną wycenę. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 155: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 34 z dnia 

19.07.2021 r.   

 

Pytanie nr 156: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:” Zestaw slajdów i pomocy multimedialnych z historii” oraz „Zestaw 

slajdów i pomocy multimedialnych z wiedzy o społeczeństwie” do Pracowni historii i wiedzy o 

społeczeństwie -SZ.1.36 . Brak jest informacji chociażby o ilości slajdów w zestawie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 156: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 35 z dnia 

19.07.2021 r.  
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Pytanie nr 157: 

Prosimy o podanie parametrów Aparatu foto. Lustrzanka. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 157: 

Zamawiający rozszerza opis aparatu foto jaki znajduje się w  odpowiedzi udzielonej  na pytanie  nr 36 

z dnia 19.07.2021 r., o następujące zapisy:   

Dane techniczne 

Przetwornik obrazu 

Procesor obrazu DIGIC VIII 

Przetwornik CMOS 

Rozdzielczość efektywna [Mpx] 24.1 

Rozdzielczość przetwornika [Mpx] 25.8 

Obiektyw 

Jasność obiektywu f/4.0 - 5.6 

Obiektyw w zestawie 

Ogniskowa obiektywu [mm] 18 - 55 

Średnica filtra [mm] 58 

Techniczne 

Rodzaj wizjera Optyczny 

Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] 1040 

Ruchomy ekran LCD 

Wielkość ekranu LCD [cal] 3 

Wizjer 

Lampa Wbudowana 

Zakres czułości ISO 100 - 25600 

Złącze HDMI  

Złącze USB 2.0 

Łączność bezprzewodowa BluetoothWi-Fi 

Rodzaj ekranu Dotykowy ekran LCD 

Ruchomy ekran LCD 

Funkcje 

Zoom optyczny 

Automatyka programowa 

Preselekcja czasu TV 

Preselekcja przysłony AV 

Ręczne ustawienia ekspozycji 

Rodzaj stabilizacji obrazu Elektroniczny 

Zdjęcia seryjne [kl/s]5 

Zapis danych 

Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia 6000 x 4000 

Nagrywanie filmów 

Obsługiwane karty pamięci SD SDHC SDXC 

Rozdzielczość nagrywania filmów 3840 x 2160 

Format zdjęć JPEGRAW 

Pasek na ramię 

Gwarancja 24 miesiące 

Body z obiektywem 
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Pytanie nr 158: 

Prosimy o podanie minimalnej ilości sztuk w zestawie „Preparaty mikroskopijne – roślinne i zwierzęce”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 158: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 37 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 159: 

Prosimy o rozwinięcie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem: „Zestaw mebli do pracowni 

przyrodniczej lub pracowni Biologicznej”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 159: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 38 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 160: 
Ile opakowań śrutu należy dostarczyć- brak jest wskazania ilości w zestawieniu? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 160: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 39 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 161: 
Prosimy o podanie parametrów pilarek spalinowych, Wysokościomierzy, Dalmierzy, Świdra Presslera, 

Tabletu; Podkaszarki spalinowej. 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 161: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 40 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 162: 
Czy rok wydania przy podręcznikach atlasach ma znaczenie? Czy zamawiający dopuści podręcznik o 

tym samym tytule, tych samych autorów, ale wydany w latach kolejnych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 162: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 41 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 163: 
Prosimy o podanie wytycznych materiałowych dla pościeli, koców. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 163: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 42 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 164: 



24 
 

W przypadku rozbieżności wyposażenia podanego w opisach, a tym podanym w zestawieniach i w 

przedmiarach, którą listę należy uznać za nadrzędną ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 164: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 43 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 165: 
Prosimy o podanie parametrów dotyczących dygestorium do mieszania materiałów lakierniczych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 165: 

Zamawiający rozszerza opis dygestorium do mieszania materiałów lakierniczych  jaki znajduje się  

w  odpowiedzi udzielonej  na pytanie  nr 44 z dnia 19.07.2021 r., o następujące zapisy:   

Dygestorium: 

Wymiary zewnętrzne: 

Szerokość: 1200 mm 

Głębokość: ok. 900 mm 

Wysokość: ok. 2400 mm 

Wysokość blatu roboczego 900 mm 

Wymiary zlewu ok. 305x145x130 mm 

Wymiary wewnętrzne kanału wentylacyjnego                  

Ø 150 lub 200mm 

Konstrukcja: wykonana z profili metalowych 30×60 malowanych proszkowo, 

Komora: metalowa – stal ocynkowana o grubości 1,5mm malowanych farbami epoksydowymi, 

Blat: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik 

PCV (Opcjonalnie: laminowany, metalowy stal KO szczotkowana, ceramika lita gr 25 mm ze 

zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu, 

żywica SPC od przodu kątownik PCV, żywica epoksydowa, konglomerat granitowo-kwarcowy, od 

przodu kątownik PCV, polipropylen gr. 20 mm), 

Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 2x10A 

Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W 

Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006. 

 

Pytanie nr 166: 
Prosimy  o podanie parametrów odpylacza do pomieszczenia WR.1.06. Modelarnia. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 166: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 45 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 167: 
Prosimy o podanie wymaganej mocy grzewczej kuchenki jednopalnikowej elektrycznej do  

wykorzystania w łani wodnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 167: 

Zamawiający wskazuje parametry kuchenki, jednocześnie modyfikując odpowiedź na pytanie nr 46  

z dnia 19.07.2021 r.  

Moc grzewcza minimum 2.2 kW 
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Rodzaj urządzenia  Elektryczne 

Pole grzewcze minimum  1m pole indukcyjne 

Lampka sygnalizacyjna TAK 

Funkcje dodatkowe 10 poziomów mocy, automatyczny wyłącznik 
bezpieczeństwa, blokada rodzicielska, timer, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem 

Wykonanie  Ceramiczne 

Waga min.  1 kg 

Gwarancja min. 24 miesiące 

Wyposażenie Instrukcja obsługi i Karta gwarancyjna w języku 
polskim.  

 

Pytanie nr 168: 
Prosimy o wytyczne (materiał, wymiary) dla szafki narzędziowej, pomieszczenie WR.0.09.pracownia 

mechanika. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 168: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 47 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 169: 
Prosimy o podanie brakujących parametrów urządzeń i wyposażenia dla pomieszczenia wr.0.10. 

ostrzalnia tj. parametrów ostrzałki tarczowej, odpylacza, szlifierka kolumnowej ( w zestawieniu jest 

szlifierka walcowa, taśmowa, wałkowa), ekranu spawalniczego, stanowiska spawalniczego oraz 

spawarki.  

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 169: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 48 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 170: 
Podobnie prosimy i uzupełnienie parametrów zwornic stolarskich pomieszczenie klejarni oraz 

kompresora w Sali magazynowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 170: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 49 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 171: 
Prosimy o podanie wymiarów oraz materiału z jakiego ma zostać wykonana szafka narzędziowa dla 

pomieszczenia wr.1.08 renowacja elementów architektonicznych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 171: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 50 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 172: 
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W pracowni ręcznej obróbki drewna wr1.12. nie podano wytycznych dla piły ramowej z wymiennymi 

ostrzami, prosimy o podanie minimalnych parametrów ww. sprzętu, 

 

Odpowiedź na pytanie nr 172: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 51 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 173: 
Czy giętarka segmentowa jest w zakresie dostawy? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów giętarki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 173: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 52 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 174: 
Czy stanowisko ładownia samochodu elektrycznego jest w zakresie dostawy w niniejszym 

postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o podanie jego parametrów technicznych i liczby sztuk będących  

w zakresie dostawy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 174: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 53 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 175: 
Czy zamawiający dopuści samochód elektryczny o długości 465 cm? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 175: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 54 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 176: 

W zestawieniu wyposażenia brak jest specyfikacji komputera min. do pracowni języka polskiego., 

prosimy o podanie parametrów lub o potwierdzenie, że parametry wszystkich komputerów są 

jednakowe i mają być tożsame z komputerem do pracowni komputerowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 176: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 55 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 177: 

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarka laserowa opisane poniżej w 

tabelach to jedno i to samo urządzenie.  
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Odpowiedź na pytanie nr 177: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 56 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 178: 

Prosimy o podanie minimalnych wytycznych dla odtwarzacza DVD. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 178: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 57 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 179: 

Prosimy o doprecyzowanie czym jest „rejestrator-wydruk dokumentów rozchodowych” do Sali 

Specjalistycznej II SZ.1.10 Sprzęt Leśny? Prosimy o podanie parametrów rejestratora, które 

umożliwiłyby wycenę. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 179: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie – patrz odpowiedź na pytanie nr 58 z dnia 

19.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 180: 

W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia przedmiotu umowy prosimy o: 

- zamkniętą listę kosztorysów, jakie należy złożyć do oferty.  

- edytowalną wersję przedmiarów (rozszerzenie ATH) na podstawie, których Generalny Wykonawca 

ma przygotować kosztorysy, 

- informację, czy kosztorysy mają być przygotowane w programie do kosztorysowania Norna i zapisane 

do formatu pdf, 

-  informacje, czy strona tytułowa ma zawierać dane o wysokości narzutów, stawki roboczogodziny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 180: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ wykonawca ma złożyć jeden kosztorys ofertowy - kalkulację 

indywidualną na kosztorys ofertowy ma składać się kosztorysów poszczególnych grup robót. 

Kosztorysy ofertowe, na podstawie którego została wyceniona oferta, należy opracować w postaci 

kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie dokumentacji projektowej, 

STWiORB, oraz przedmiarów. Kosztorys ma być przygotowany w dowolnym programie do 

kosztorysowania i zapisane do formatu pdf – tak aby Zamawiający mógł odczytać je za pomocą 

powszechnie dostępnych narzędzi. Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawca formatując kosztorysy 
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do pdf zadbał o to aby wszystkie pozycje kosztorysu były widoczne w dokumencie. Strona tytułowa ma 

zawierać   

 

Pytanie nr 181: 

Dot. rozdziału XVII pkt 4 SWZ 

W §16 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie 

wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiający zapłaci 

wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. Określając 

w SWZ sposób obliczenia ceny, Zamawiający podał, że cenę oferty należy wyliczyć na podstawie 

kalkulacji indywidualnej (kosztorysu ofertowego). Kosztorys ofertowy, na podstawie którego została 

wyceniona oferta, należy opracować w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz przedmiarów, z tym 

zastrzeżeniem że przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyceny, lecz nie jest dla 

niej wiążący. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w 

przedmiarach, jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie 

dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach. Wyliczona w ten sposób cena oferty winna zostać 

wpisana do Formularza oferty. 

Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, a nie ryczałtowy, a co za tym idzie 

zgodnie z SWZ będzie ustalane na podstawie kosztorysu oraz przedmiarów, wnosimy o 

zmodyfikowanie rozdziału XVII pkt 4 SWZ poprzez wskazanie, że wykonawcy nie są uprawnieni do 

samodzielnego uzupełniania przedmiaru o brakujące pozycje ani do modyfikowania przedmiaru w inny 

sposób – przedmiar powinien mieć dla wykonawców charakter wiążący. Skoro przedmiary mają służyć 

do ustalenia ceny  to umożliwienie wykonawcom ich modyfikowania, może doprowadzić do sytuacji, 

w której złożone oferty będą nieporównywalne, gdyż zostanie w nich przyjęty różny zakres prac i 

wykonywanych robót. Wszelkie braki i nieprawidłowości w przedmiarach powinny być zgłaszane przez 

wykonawców Zmawiającemu w drodze wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i to Zamawiający po 

zapoznaniu się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami powinien odpowiednio modyfikować dokumenty 

zamówienia. Tylko takie rozwiązanie pozwoli zapewnić, że wszyscy wykonawcy którzy złożą oferty w 

postępowaniu wycenią dokładnie ten sam zakres prac. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 181: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wymagań dotyczących kosztorysu ofertowego. 

Przyjęcie przez Zamawiającego formy rozliczenia kosztorysowego nie powoduje, że musi on być 

sporządzony jedynie na podstawie przedmiarów. Zasady rozliczenia kosztorysowego zostały określone 

w kodeksie cywilnym przepisy art. 629 i 630. Zgodnie z tymi przepisami z wynagrodzeniem 

kosztorysowym mamy do czynienia, jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia 

planowanych prac i przewidywanych kosztów, co w przedmiotowym postępowaniu oznacza kosztorys 

ofertowy przygotowany przez Wykonawcę. Art. 630 KC wprost wskazuje, iż zestawienie planowanych 

prac i przewidywanych kosztów (kosztorys ofertowy) co do zasady może być przygotowany przez 

Wykonawcę, czego wymaga Zamawiający w niniejszym postępowaniu. Oczywistym jest i wynika z 

treści przywołanych zapisów SWZ, że przygotowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy musi 

zawierać co najmniej wszystkie pozycje wymienione w przedmiarach.  

 

Pytanie nr 182: 

Prosimy o udostępnienie rysunków A.01-A.06 w formie pdf. Rysunki aktualnie są dostępne tylko w 

wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 182: 
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Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

rysunki w formie pdf jako załącznik nr 3 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 183: 

Prosimy o doprecyzowanie materiału potrzebnego do wykonania ścian zewnętrznych oraz 

wewnętrznych w budynku warsztatów. Prosimy również o doprecyzowanie wymiarów. 

- STWiOR:  bloczek teknoamerblok  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Budynek warsztatów przedmiar: bloki betonowe 

 
 

 - Opis GARBATKA PW WARSZTAT: pustaki betonowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 183: 

Zamawiający wskazuje, zgodnie z opisem Ściany zewnętrzne i wewnętrze o grubości 24 z pustaków 

betonowych  klasy 15MPa. 

Pytanie nr 184: 

W  ”OPIS PROJEKT SALA SPORTOWA”, „ Opis GARBATKA PW WARSZTAT”, „Hala sportowa przedmiar” 

oraz ”Budynek warsztatu przedmiar” nie ma informacji dotyczącej ścian GK-przedścianek, które są 

widoczne na rysunkach. Prosimy o doprecyzowanie wykonania przedścianki/obudowy insatlacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 184: 
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Zamawiający wskazuje: 

przedścianki instalacyjne - okładziny ścienne wolnostojące 1x płyta GK wodoodporna na 

podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną. 

- gr 20cm zabudowa spłuczki podtynkowej okładziną ścienną wolnostojącą 2x płyta GK wodoodporna 

na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną. 

Pytanie nr 185: 

Prosimy o informację, jakie rozwiązanie konstrukcyjne zostało przyjęte dla ścian gr.40 cm, 20cm oraz 

6cm na zaznaczonym obszarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycinek z rys. SP01 HALA SPORTOWA PARTER 

 

Odpowiedź na pytanie nr 185: 

Zamawiający wskazuje: 

ścianki : 

- gr 6 cm beton komórkowy biały klasa 600 6 cm x 20 cm x 60 cm 

- gr 20 cm zabudowa spłuczki podtynkowej okładziną ścienną wolnostojącą 2x płyta GK wodoodporna 

na podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną. 

- gr 40 cm zabudowa dwóch spłuczek podtynkowych okładziną ścienną wolnostojącą  2x płyta GK 

wodoodporna na podkonstrukcji systemowej  z profili U i C 7 

 

Pytanie nr 186: 

Prosimy o informację, jaki rodzaj ściany należy przyjąć do wyceny na łączeniu budynków SZKOŁA-SALA 

SPORTOWA. Na rysunku SP01 SALA SPORTOWA, ściana sali sportowej oznaczona jest jako ściana 

żelbetowa, natomiast na rysunku SP05 sala sportowa PRZEKRÓJ B-B jako ściana murowana 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 186: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z rysunkiem konstrukcji K-201, rysunkiem architektury SP01 i 

przedmiarem należy przyjąć ścianę w osi 23' jako żelbetową. 

 

Pytanie nr 187: 

Prosimy o informację, czy warstwa Sd_2 w budynku szkoły i internatu ma być wykonana, jako ścianka 

z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  z pojedynczym pokryciem jednostronnym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 187: 
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Zamawiający wskazuje: 

przedścianki instalacyjne - okładziny ścienne wolnostojące 1x płyta GK wodoodporna na 

podkonstrukcji systemowej z profili U i C 75 z wypełnieniem wełną mineralną. 

 

Pytanie nr 188: 

Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać ściany mobilne w budynku szkoły oznaczone 

symbolami: Smob1, Smob2.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 188: 

Ściany przesuwne systemowe montuje się na aluminiowym torze podwieszonym do stropu. System 

zbudowany jest z modułów o konstrukcji stalowo-aluminiowej pokrytych okładzinami zewnętrznymi  

o rożnej kolorystyce i wzorze. Pojedyncze moduły stykają się ze sobą profilami aluminiowymi typu 

Pióro-Wpust wykończonymi gumowymi uszczelkami. 

Podstawowe typy modułów – standardowy. 

Okładzina ścian mobilnych drewnopodobna zbliżona do kolorystyki mebli  np. biurek lub szaf 

zastosowanych we wnętrzu. Faktura , kolor do ustalenia w nadzorze autorskim z Zamawiającym  

i Głównym Projektantem. 

 

Pytanie nr 189: 

Dotyczy budynku hali sportowej: w przedmiarze robót budowlanych (poz. 71) wymienione są witryny 

aluminiowe F1, F2, F3, natomiast w zestawieniu „SP14 Stolarka aluminiowa zewnętrzna” znajdują się 

witryny F1, F2 oraz F1. Prosimy o wyjaśnienie czy zdublowanie symbolu F1 jest błędem oznaczeń oraz 

podanie parametrów witryny F3.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 189: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

zestawienie SP14 z  poprawionym symbolem fasady jako załącznik nr 4 do odpowiedzi  z dnia 

23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 190: 

Prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat elementów ze str. 11 zestawienia okien dla 

budynku szkoły. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać samą ościeżnicę otworu, bez żadnego 

okna podawczego? 
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Odpowiedź na pytanie nr 190: 

Zamawiający wymaga uwzględnienia w kosztorysie ofertowym okienka podawczego dla poz. z 

otworem 60x70x15 

Pytanie nr 191: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji dla budynku szkoły: 

- Okno O3.3: według przedmiaru robót: 5,89 m2, według zestawienia okien: 3 sztuki, czyli 8,835 m2. 

- Okno O3.5: według przedmiaru robót: 6,085 m2, według zestawienia okien: 2 sztuki, czyli 6,17 m2. 

Prosimy o informacje, którą wartość jest poprawna oraz o stosowną modyfikację dokumentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 191: 

Należy przyjąć: 

Okno O3.3- 8,835 m2 

Okno O3.5 - 6,17 m2 

 

Pytanie nr 192: 

Z jakiego materiału należy wykonać okna połaciowe: Op1, Op2, Op3, Op4 (str. 8 zestawienia okien 

budynku szkoły)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 192: 

Należy przyjąć okna wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie 

malowanego lakierem akrylowym. 

Pytanie nr 193: 

Prosimy o potwierdzenie, że okna Ow4, Ow5, Ow7.1 można wykonać w konstrukcji  aluminiowej lub 

PCV.        
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Odpowiedź na pytanie nr 193: 

Projekt zakłada okna wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie 

malowanego lakierem akrylowym.     

 

Pytanie nr 194: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wyposażenia drzwi w system masterkey. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 194: 

W projekcie przewidziano system elektronicznej kontroli dostępu (projekt instalacji niskoprądowych 

dokumentacji PW), nie ma konieczności stosowania systemu masterkey. 

 

Pytanie nr 195: 

Prosimy o wskazanie parametrów styropianu dla warstw obiektu szkoły oznaczonych P1 oraz P4. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 195: 

Należy przyjąć: 

Dla warstwy P1- styropian twardy typ: EPS 200-036 FS 30, Dla warstwy P4- styropian twardy typ: EPS 1 

 

Pytanie nr 196: 

Prosimy o sprecyzowanie wykonania styku posadzka żywiczna/ściana. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 196: 

Zamawiający wskazuje, że na styku posadzka żywiczna/ściana  - należy wykonać fugę z kitu 

poliuretanowego. 

 

Pytanie nr 197: 

Prosimy o potwierdzenie wykonania cokołów i określenie ich typu, w pomieszczeniach wykończonych 

wykładziną pcv oraz wykładziną sportową w pomieszczeniach obiektu hali. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 197: 

Zamawiający wskazuje: 

Cokoły w pomieszczeniach wykończonych wykładziną pcv - listwy wyobleniowe PCV wysokości 4cm. 

Cokoły do podłogi sportowej- systemowa wentylowana listwa przyścienna. 

 

Pytanie nr 198: 

Prosimy o potwierdzenie wykonania cokołów na klatkach obiektu warsztatów oraz obiektu hali. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 198: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cokołów na klatkach obiektu warsztatów oraz 

obiektu hali cokoły z Lastriko lub terazzo. 

 

 

Pytanie nr 199: 

Prosimy o podanie producentów referencyjnych i typów baterii czerpalnych i ceramiki sanitarnej jakie 

należy przyjąć do oferty. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 199: 
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Zamawiający wskazuje przykładowo baterie umywalkowe czerpalne nasztorcowe, natrysk np. wg firmy 

Yoka, Steiner, Rea. 

 

Pytanie nr 200: 

Czy w pomieszczeniach natryskowych przewidziane są brodziki czy wpusty odpływowe? 

Prosimy o wyszczególnienie producentów referencyjnych i typu wpustów lub brodzików oraz czy i gdzie 

należy wycenić: drzwi prysznicowe, kabiny prysznicowe, drążki pod zasłonki prysznicowe, czy prysznice 

bez oddzieleń między sobą? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 200: 

Należy przyjąć: 

Szkoła Internat: odwodnienie liniowe np. Profilpas, Viega, TECE, Wiper, Radaway, Kessel, Geberit 

Szkoła Internat: drzwi do wydzielonych natrysków, przegrody szklane stałe (jednostki mieszkalne ) wg. 

zestawienia i wyposażenia PW. Wycenić np. w dostępnych znanych centrach i sieciach handlowych  

W budynku sali sportowej zastosowano: 

- w zespołach szatniowych wpusty punktowe 

- w pomieszczeniu socjalnym brodzik prysznicowy z systemową szklaną obudową 

W budynku warsztatów zastosowano:  

- odwodnienie liniowe,  

- kabiny prysznicowe w zabudowie giszetowej.  

 

Pytanie nr 201: 

Prosimy o uzupełnienie projektu o karty katalogowe: central went, wieży chłodniczej, agregatu chłodu, 

wentylatorów, aparatów grzewczych, pomp, urządzenia układu kogeneracyjnego, urządzeń gruntowej 

pompy ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych, poj. podgrzewacza cwu, zestawu hydroforowego, 

separatorów, zbiornika buforowego itd. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 201: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

,przykładowe karty katalogowe jako załącznik nr 5 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

W przypadku urządzeń, dla których brakuje kart katalogowych  należy dobrać na podstawie 

parametrów ukazanych w opisie technicznym w dokumentacji przetargowej. 

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). 

 

Pytanie nr 202: 

Prosimy o przekazanie schematów poglądowych kotłowni/maszynowni pompy ciepła, kotłów 

gazowych, schematu maszynowni kogeneracji. Prosimy o przekazanie przekrojów pokazujących 

instalację wyrzutu spalin z kotłowni i  instalację systemu odprowadzającego spaliny z pracy agregatów 

prądotwórczych układu kogeneracyjnego oraz zestawienie elementów wyrzutów tych spalin. Prosimy 

o udostępnienie schematu poglądowych węzłów podłączeniowych do instalacji wieży chłodniczej i 

agregatu chłodu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 202: 

Schematy poglądowe kotłowni oraz węzłów podłączeniowych do instalacji wieży chłodniczej i agregatu 

chłodu znajdują się w części rysunkowej dokumentacji projektowej – Tom IV rys. S18, rys. S19 i rys. 
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S22a, który zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, jako załącznik nr 6 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 203: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematyczne rozwinięcia instalacji wentylacji bytowej i 

pożarowej - schematy które pokażą które pomieszczenia obsługiwane są przez jakie konkretnie 

systemy wyciągowe i nawiewne wentylacyjne opisane w projekcie (o jakich wydatkach powietrza?). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 203: 

Zestawienie pomieszczeń z przypisanym do nich systemem wentylacyjnym i wydatkiem powietrza 

zostanie w dniu dzisiejszym udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako 

załącznik nr 7 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 204: 

Czy na rurociągach instalacji kanalizacji tłuszczowej należy przewidzieć kable grzewcze? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 204: 

Nie przewiduje się kabli grzewczych na rurociągach instalacji kanalizacji tłuszczowej.  

 

Pytanie nr 205: 

Prosimy o potwierdzenie że serwisowanie urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie 

gwarancji są poza zakresem oferty.    

 

Odpowiedź na pytanie nr 205: 

Zgodnie zapisami § 15 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy „Jeżeli producent dostarczonych 

przez Wykonawcę urządzeń i elementów wyposażenia wymaga dla ich prawidłowej eksploatacji 

wykonywania określonych czynności konserwacyjnych, serwisowych lub przeglądów, Wykonawca w 

ramach kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowiązany jest zapewnić 

(zorganizować) wykonanie tych czynności na własny koszt i ryzyko (w okresie gwrancji). 

 

Pytanie nr 206: 

Prosimy o udostępnienie zestawienia kanałów,  kształtek wentylacyjnych i armatury wentylacyjnej  

z projektu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 206: 

Zestawienie kanałów,  kształtek wentylacyjnych i armatury wentylacyjnej zostanie w dniu dzisiejszym 

udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 8 do odpowiedzi  

z dnia 23.07.2021 r.  

 

 

 

 

Pytanie nr 207: 

W opinii geotechnicznej wykazane jest ze są złożone warunki i możliwość występowania gruntów 

plastycznej mady, w związku z czym prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć wymianę gruntu 

do zasypywania wykopów pod sieci sanitarne?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 207: 
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W ofercie należy przyjąć wymianę gruntu do zasypywania wykopów pod sieci sanitarne. 

 

Pytanie nr 208: 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji tłumików wentylacyjnych, brak danych dotyczących tłumienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 208: 

Specyfikacja tłumików wentylacyjnych zostanie w dniu dzisiejszym udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 8 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r.  

 

Pytanie nr 209: 

Prosimy o uzupełnienie opracowania o całkowitą długość przewodów wężownicy dla każdej podłogi 

grzewczej oraz projektowaną moc cieplnej ogrzewania podłogowego dla każdego pomieszczenia. Jakie 

sterowanie - Regulacja ogrzewania podłogowego przewidziana jest w projekcie. Czy należy przewidzieć 

siłowniki elektrotermiczne do zamontowania na rozdzielaczach i regulacji pętli ogrzewania 

podłogowego oraz termostaty pokojowe i układy sterujący na wyjściach z rozdzielacza danego obiegu? 

Jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie jakie i ile? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 209: 

Wykaz długości przewodów dla każdej pętli podłogowej zostanie w dniu dzisiejszym udostępniona na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako załącznik nr 9 do odpowiedzi  z dnia 

23.07.2021 r. Projekt przewiduje sterowanie poprzez przepływomierze i zawory do głowic 

termostatycznych. 

 

Pytanie nr 210: 

Czy okapy nad piecem konwekcyjno-parowym i nad trzonami kuchennymi są w zakresie wyceny 

instalacji sanitarnych wewnętrznych. Brak pozycji w udostępnionym przedmiarze. Prosimy o podanie 

producentów referencyjnych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 210: 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie oferty należy uwzględnić pozycję okapy nad piecem 

konwekcyjno-parowym i nad trzonami kuchennymi. 

 

Pytanie nr 211: 

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci i uzgodnionego projektu przyłączy wod-kan i gazu 

oraz sieci zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie że projekt oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień projektu sieci i przyłączy leży po stronie zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 211: 

W dokumentacji projektowej (Tom I – IS) znajduje się opinia dotycząca uzgodnień z gestorami sieci 

oraz uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych. Projekt został uzgodniony z ZUDP. 

Dokumentacja w zakresie usunięcia kolizji energetycznych została uzgodniona z PGE Dystrybucja SA.  

 

Pytanie nr 212: 

Prosimy o potwierdzenie, że projekt przetargowy instalacji został sporządzony w sposób kompletny, 

zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami przeciwpożarowymi i wszelkimi 

wymaganiami stawianymi budynkowi, a projekty i elementy wymagające odstępstw od przepisów 

zostały uzgodnione z rzeczoznawcami. 
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Odpowiedź na pytanie nr 212: 

Stosowne oświadczenie zostało zawarte i złożone w przekazanej Inwestorowi dokumentacji. 

 

Pytanie nr 213: 

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem oferty jest gazowa szafka redukcyjno-pomiarowa sieci 

gazowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 213: 

Zgodnie z punktem 24. „Warunków przyłączenia do sieci gazowej”, szafka redukcyjno-pomiarowa jest 

poza zakresem oferty. 

 

Pytanie nr 214: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie brakujących rzutów do budynku szkoły i 

internatu tj. :  

 A.01 RZUT KOND. 0 -SZKOŁA 1:100  

A.02 RZUT KOND. 0 -INTERNAT 1:100  

A.03 RZUT KOND. +1 -SZKOŁA 1:100  

A.04 RZUT KOND. +1 -INTERNAT 1:100  

A.05 RZUT KOND. +2 -SZKOŁA 1:100  

A.06 RZUT KOND. +2 -INTERNAT, które wg „Opis GARBATKA PW SZKOŁA I INTERNAT tom II zeszyt 1.pdf” 

stanowią część udostępnionej dokumentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 214: 

Rzuty zostaną w dniu dzisiejszym udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

jako załącznik nr 3 do odpowiedzi  z dnia 23.07.2021 r. 

 

Pytanie nr 215: 

W dokumentacji dotyczącej hali sportowej znajduje się zestawienie drewna elewacyjnego. Prosimy o 

informację czy Zamawiający posiada również takie zestawienie dla budynku szkoły i internatu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 215: 

Drewno elewacyjne dla budynku szkoły i internatu zostało ujęte w przedmiarach. 

 

Pytanie nr 216: 

Wg rysunku „A.29 Warstwy.pdf” wymiary łat wynoszą 2,5 x 5 cm, kontrłat 4x6 cm, natomiast wg 

przedmiaru „Szkoła i bursa przedmiar.pdf” 3,8 x 5 cm. Prosimy o informację, który dokument posiada 

prawidłowe informacje.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 216: 

Do wyceny należy przyjąć wyliczenia z przedmiaru. 

 

 

Pytanie nr 217: 

Wg przedmiaru „Hala sportowa przedmiar.pdf” znacznie większą część izolacji elewacji stanowi wełna 

(wg przedmiaru wełna ok. 2 556m2, EPS ok 518m2) natomiast wg „SP11 WARSTWY.pdf” ściany 

tynkowane SZ2, które wg rysunków elewacji zajmują największą powierzchnię ocieplone są 

styropianem EPS. Prosimy o informację czy ilości i wymieniony rodzaj materiału termoizolacyjnego w 

przedmiarze jest prawidłowy. 
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Odpowiedź na pytanie nr 217: 

Do wyceny należy przyjąć wyliczenia z przedmiaru. W przedmiarze ujęto właściwą powierzchnię, 

wymieniona liczba dotyczy sztuk łączników. 

 


