Znak sprawy: NZ.273.188.2015.RZA

Kraków, dnia 11.09.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa hali sportowej w dobudowie
do istniejącego budynku szkoły, VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5
w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz
z zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną w tym przebudowy i przekładki
sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę, dojścia.
Znak sprawy: NZ.273.188.2015.RZA

Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami – CZĘŚĆ I.
PYTANIE I:
(…) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Części III SIWZ – Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W punkcie 1. Zamawiającym stawia
przed Wykonawcą warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich
pięciu lat przed upły-wem terminu składania ofert wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych
polegających na budo-wie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem
o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m2 w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych
(instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne,
klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz
o wartości minimum 5.500.000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedna hala sportowa lub sala
gimnastyczna z posadzką sportową wielo-warstwową na legarach z wykładziną sportową grubości
minimum 9 mm. Czy Zamawiający dopusz-cza wykonanie posadzki sportowej wielowarstwowej na
legarach z wykładziną sportową o grubości 6,7mm lub czy Zamawiający dopuszcza wykonanie
posadzki sportowej wielowarstwowej na legarach z wykładziną sportową o grubości 9 mm w obiekcie
nie spełniającym kryterium powierzchni zabudowy oraz wartości inwestycji.
ODPOWIEDŹ I:
Pkt 1. 1) lit. a) Części III SIWZ otrzymuje brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz
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z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m² i kubaturze minimum 10.000 m każda,
w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe,
kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne,
piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz, w tym co najmniej jedna hala sportowa lub sala
gimnastyczna z posadzką sportową wielowarstwową, wykładziną sportową na legarach”.
PYTANIE II:
1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że
wykonawca przed zamontowaniem podłogi sportowej w hali, winien przedłożyć deklarację
właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej,
dotyczącą całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia sportowa jako
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komplet, z wyżej przywołaną normą. W projekcie Zamawiający wskazuje na parametry samej
wykładziny, a nie całej podłogi – która powinna mieć parametry odpowiadające normie PN-EN
14904. Czy Zamawiający oczekuje położenia wykładziny o zawyżonych parametrach - względem
dokumentu odniesienia jakim jest polska norma - na jakiejkolwiek konstrukcji? Czy cała podłoga
sportowa (konstrukcja+wykładzina) ma spełniać wymagania normy PN-EN 14904?
2. Zamawiający opisuje w dokumentacji projektowej wymaganie posiadania dla konkretnej wykładziny
sportowej hali (parametry produktu Gerflor), certyfikatów związków sportowych odpowiednich
dyscyplin.
Certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, takich jak: FIVB ( siatkówka), EHF i IHF (piłka
ręczna), FIBA (koszykówka) nie są dokumentem odniesienia do konkretnych badań technicznych.
Posiadanie tych certyfikatów ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców produktów równoważnych. Jest to element ograniczenia konkurencji i równego taktowania
wykonawców. Powyższe certyfikaty, podobnie jak polskich federacji sportowych, są opiniami
wydawanymi bez badania podłogi. Więc nie świadczy to w żaden sposób o jakości podłogi lub
wykładziny sportowej. Wyżej wskazane certyfikaty to nie jest dokument potwierdzający wymaganą
jakość nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszącym się do jakichkolwiek parametrów
technicznych, norm lecz jest dokumentem mówiącym, że dany producent jest technicznym
partnerem danej organizacji. Certyfikat FIVB, EHF, IHF, czy FIBA ma charakter dobrowolny,
uzyskuje się go po wpłaceniu określonej kwoty np. ~18.000 CHF i odnosi się do współpracy
pomiędzy firmami produkującymi nawierzchnie a daną organizacją sportową. Dobrowolne
uczestnictwo w programie certyfikacyjnym wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszone są
przez producentów nawierzchni syntetycznych. Jednakże posiadanie statusu partnera danej
organizacji nie jest związana z parametrami jakościowymi oferowanych nawierzchni, ponieważ
wszystkie nawierzchnie podłóg sportowych weryfikowane są pod względem parametrów
technicznych w zakresie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 14904. Podkreślić więc należy,
że jest to deklaracja lobbingowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może on być
wymagany przez Zamawiającego, jest więc dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Równie dobrze można żądać dla podłogi sportowej
certyfikatu Polskiego Związku Działkowców. Czy Zamawiający odstępuje od żądania stronniczych
opinii wybranych federacji sportowych w formie certyfikatów?
3. W opisie przedmiotu zamówienia Inwestor wskazuje dla wykładziny sportowej na produkt jednego
producenta – Gerflor. W Polsce jest wskazany konkretny przedstawiciel, który jest wyłącznym
dystrybutorem tej wykładziny i nikt inny nie uzyska dostępu do produktu wskazanego w projekcie.
Tym samym podłogę opisaną w projekcie może wykonać jedna firma. Zwracamy uwagę na fakt,
że przedmiot zamówienia opisuje się, zgodnie z art. 30 pkt. 1 Ustawy PZP, za pomocą cech
technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy. W Polsce, obowiązującą normą dotyczącą podłóg sportowych jest norma PN-EN 14904
„Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”. Norma ta dzieli podłogi powierzchniowo-elastyczne na
podłogi typu 3 i 4. Ponieważ każdy producent profesjonalnych podłóg sportowych produkuje
podłogi wg własnej technologii, oczywistym jest, że nie będą one osiągały identycznych wyników
pod kątem normy PN-EN 14904. Dlatego też norma określa wartości graniczne dla
poszczególnych parametrów oraz typów. Na podstawie wyników testów danej podłogi jest ona
klasyfikowana jako podłoga typu 3 lub 4 – najwyższy. Wnosimy zatem o sprostowanie
wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującą normą EN 14904 .
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w sali gimnastycznej, certyfikowanej - zgodnej
z normą PN-EN 14904:2009, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC o grubości
6,5 mm?
Nawierzchnia ta posiada o 0,04 mm grubszą warstwę użytkową (ścieralną), która bezpośrednio
odpowiada za odporność na zużycie. Produkt opisany w projekcie ma 0,66 mm warstwy ścieralnej,
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natomiast pozostałe 1,41 mm „kompleksu warstwy wierzchniej” (jak to nazywa ładnie projektant
językiem marketingowym) to zwykły podkład ze spienionego PCV, który nie ma wpływu na
odporność dotyczącą zużycia wykładziny. Niestety chyba w wyniku szybkiej procedury kopiuj-wklej
coś się nie udało, gdyż 0,66+1,41 = 2,07, a w projekcie wykonawczym na stronie 11 jest wskazana
łączna wartość 2,1 mm. Gdzieś zabrakło 0,03 mm.
Proponowana przez nas nawierzchnia z PVC jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych:
w halach sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych
do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych
np. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki (certyfikat IHF, FIBA, Polskiego Związku Piłki Siatkowej).
Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do prowadzenia zajęć
gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnia z PVC dzięki powłoce Topclean XP protection posiada bardzo wysoką odporność na
ścieranie, zużycie, wgniecenia i zarysowania oraz jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości.
Optymalne właściwości zawdzięcza podkładowi z komórkowej pianki akustycznej o wysokiej
gęstości i strukturze plastra miodu, redukuje ona przenoszenie dźwięków, zapewnia optymalne
odbicie piłki i amortyzację wstrząsów, zwiększając odporność na zmęczenie i kontrolę kontaktu
z nawierzchnią, Nawierzchnia zapewnia również znakomite odkształcenie pionowe.
Nawierzchnia PVC jest nieszkodliwa dla zdrowia, znacząco ogranicza rozwój grzybów i bakterii.
Jest przyjazna środowisku i wpływa na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: ilość lotnych
związków organicznych (VOC) jest mniejsza niż 100 μg/m3.
Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią PVC spełniają wymagania normy
EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. Przy tego typu obiektach
i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie
powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu
rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032
cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na
niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie
pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość)
i „amortyzacja uderzenia”.
Nawierzchnia PVC 6,5 mm
Właściwości

Współczynnik tarcia

Normy

Montaż na
pływająco

Właściwości sportowe
EN 13036-4

Klejenie do
podłoża

Klejenie
punktowe

88

Amortyzacja uderzeń

EN 14808

26

27

Odkształcenie pionowe

EN 14809

1,1 mm

1,3 mm

Odbicie pionowe piłki

EN 12235

100,00%

99%

Współczynnik połysku

EN ISO 2813

28
1,3 mm
100,00%

14,40%

Klasyfikacja
Reakcja na ogień
Emisja formaldehydu

Cfl-S1

EN 13501-1

na podłożu betonowym i deskach drewnianych

EN 717-1

Brak

EN 717-2
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Zawartość pentachlorofenolu

Warstwa użytkowa
Odporność na ścieranie
Odporność na wgniecenia

EN 12673

Brak

Właściwości techniczne
EN 429
0,70 mm
EN ISO 54700,098 g
1
EN 1516
0,21 mm

Odporność na obciążenia
toczne

EN 1569

Odporność na uderzenia

EN 1517

0,40 mm

≤ 0,5 mm
Brak uszkodzeń
Brak uszkodzeń

ODPOWIEDŹ II:
Ad.1
Zamawiający będzie żądał przed zamontowaniem posadzki sportowej przedłożenia
świadectwa badań na zgodność z normą PN EN 14904 (konstrukcja drewniana + wykładzina).
Zamawiający podtrzymuje parametry techniczne wykładziny określone w Projekcie.
Ad.2
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i informuje, że wymóg żądanej certyfikacji jest
powszechnie stosowany i podyktowany jest dopuszczeniem obiektu do organizowania zawodów
sportowych właściwej rangi, co jest zgodne z życzeniem przyszłego użytkownika. Przyjęcie wymagań
spełniających certyfikację FIBA, EHF, IHF oraz FIVB jest dla Inwestora przyjętym standardem
i oczekuje ofert spełniających opisane wymagania, aby pełnowymiarowy obiekt w przyszłości mógł
służyć jako zaplecze do rozgrywek o wyższej randze.
Ad.3
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i jednocześnie informuje, że posadzka
została wybrana jako najbardziej pożądana dla celu przeznaczenia i sposobu użytkowania
przedmiotowej inwestycji. Przyjęty opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby Zamawiającego
w zakresie wymagań jakie ma spełniać. Zamawiający dopuszcza wszystkie wykładziny, które
spełniają parametry nie gorsze, niż opisane przez Zamawiającego.
Projekt zakłada zastosowanie wykładziny sportowej na legarach o grubości 9 mm, niemniej jednak
dopuszcza się zastosowanie wykładziny o grubości min. 7 mm - przy jednoczesnym spełnieniu
pozostałych warunków.
Ad.4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE III:
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ .
Dotyczy: Część III pkt 1 ppkt A który brzmi:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, się:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert wykonali co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali
gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m2 w zakresie
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne,
ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne,
piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz o wartości minimum 5.500.000,00 złotych
brutto, w tym co najmniej jedna hala sportowa lub sala gimnastyczna z posadzką sportową
wielowarstwową na legarach z wykładziną sportową grubości minimum 0,9 mm;
Zamawiający wymaga spełnienia warunków które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
Dotyczy wykładziny sportowej wielowarstwowej na legarach która aby spełniała swoje normy użytkowania powinna mieć grubość maksymalnie do 0,7 - 0,8 mm natomiast wykładzina o grubości 0,9 mm
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jest stosowana na powierzchnie betonowe. W związku z powyższym bardzo proszę zmianę zapisu na
wykładzinę sportową na legarach o grubości 0,7 mm.
ODPOWIEDŹ III:
Odpowiedź jak na PYTANIE I.
PYTANIE IV:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:
1. Zestawienia ścian osłonowych (architektura).
2. Rysunek zestawczy konstrukcji z drewna klejonego (konstrukcja).
ODPOWIEDŹ IV:
Ad.1
Rysunek Aw-26 Zestawienie ścian osłonowych – w załączeniu.
Ad.2
Na rysunku PW-K-03 przedstawiono opis wiązarów dachowych z podaniem klasy drewna –
dodatkowo w załączeniu schemat wymiarowy wiązara drewnianego z podaniem pełnych wymiarów.
PYTANIE V:
W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie i.w. prosimy
o odpowiedź na poniższe pytanie:
1. Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 23.09.2015 r. Prośba podyktowana jest
koniecznością analizy dokumentacji projektowej oraz okresem wakacyjnym i związanym z tym
sezonem urlopowym.
2. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji.
ODPOWIEDŹ V:
Ad.1
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r.
Ad.2
Zamawiający nie wyznacza terminu wizji lokalnej, teren
w godzinach funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr VII.

jest

ogólnodostępny

PYTANIE VI:
Ze względu na obszerny zakres zamówienia oraz krótki termin jaki Zamawiający dał na przygotowanie
oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o termin pozwalający na rzetelne
przygotowanie oferty.
ODPOWIEDŹ VI:
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r.
PYTANIE VII:
(…) zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ), w części dotyczącej posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z poniższym:
Jest:
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert wykonali co najmniej
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali
gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m2 w zakresie robót
ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze,
wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne) wraz
z wykończeniem wnętrz o wartości minimum 5.500.000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedna
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hala sportowa lub sala gimnastyczna z posadzką sportową wielowarstwową na legarach z wykładziną
sportową grubości minimum 0,9 mm;”
Zmiana na:
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert wykonali co najmniej
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej
o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m2 w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych
(instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne,
klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz
o wartości minimum 5.500.000,00 złotych brutto, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem
o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m2 z posadzką sportową wielowarstwową na legarach
z wykładziną sportową grubości minimum 0,9 mm;”
W ocenie Wykonawcy wystarczającym jest bowiem wykazanie, co najmniej jednej roboty budowlanej
odpowiadającej warunkom zawartym w SIWZ, adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Jeśli
Wykonawca w przeszłości wykonywał określone zadanie, odpowiadające zakresem i charakterystyką
zadaniu, które jest przedmiotem zamówienia, to jego wiedza i doświadczenie jest w pełni
wystarczające by prawidłowo wykonać przedmiotowe zamówienie. Jednocześnie da to większej
liczbie Wykonawców możliwość udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym, a tym samym
złożenie bardziej konkurencyjnych ofert na wykonanie zadania. Na potwierdzenie powyższych
stwierdzeń przytaczamy orzeczenie KIO - Sygn. akt: KIO 395/14, Wyrok KIO z dnia 14 marca 2014 r.:
„(…) Postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ma być
bowiem miernikiem, wskazującym, że wykonawca, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał
określone zadania, zbliżone zakresem, charakterystyką do tego, które jest przedmiotem zamówienia
wykona je w sposób prawidłowy. Nie oznacza to przy tym, że te zadania mają być tożsame,
identyczne z przedmiotem zamówienia. Ważne jest raczej by były one reprezentatywne do
potwierdzenia zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, by obejmowały one te elementy, które
są istotne z perspektywy ustalenia, że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie. (…) „
Wykonawca wnosi o zmianę warunku SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia, proponując tym
samym zapisy adekwatnie wyważone w stosunku do zakresu planowanej inwestycji.
ODPOWIEDŹ VII:
Odpowiedź jak na PYTANIE I.
PYTANIE VIII:
(…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących treści SIWZ.
1. W poz. 81 przedmiaru CO i CT występuje ilość 2 szt, natomiast z dokumentacji wynikają 4 szt,
proszę o skorygowanie przedmiaru.
2. W poz. 82 przedmiaru CO i CT występuje ilość 1 szt, natomiast z dokumentacji wynikają 2 szt,
proszę o skorygowanie przedmiaru.
3. Proszę o określenie czy w ofercie należy uwzględnić koszt przyłącza CO do budynku, ponieważ
brak stosownych pozycji w przedmiarach robót.
4. Jaką ilość przejść p.poż. i dla jakich średnic rur, należy ująć w poz. Nr 9 przedmiaru instalacji wody
‘’Przejścia ppoż na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji wodnej’’ – kpl. 1?
5. Jaką ilość przejść p.poż. i dla jakich średnic rur należy ująć w poz. Nr 51 przedmiaru instalacji
hydrantowej ‘’Przejścia ppoż na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji
hydrantowej’’ – kpl. 1?
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6. Jaką ilość przejść p.poż. i dla jakich średnic rur należy ująć w poz. Nr 119 przedmiaru instalacji
kanalizacji ‘’Przejścia ppoż na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji kanalizacji’’
– kpl. 1?
7. Czy pisuary i umywalki będą montowane na elementach montażowych (prosimy o uzupełnienie
przedmiaru)?
8. Jaką ilość rur spustowych i jakie materiały i prace należy ująć w poz. nr 80 instalacji kanalizacji
deszczowej „Przebudowa istniejących rur spustowych” – 1 kpl.?
9. Czy w poz. nr 132 Armatura i ceramika - "Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
gruszkowym"- 13 kpl., należy wycenić także półnogi porcelanowe?
10. Jakie odwodnienie liniowe należy ująć w poz. Nr 113 kanalizacji sanitarnej ‘’Odwodnienie liniowe
z rusztem żeliwnym’’ 9 m (prosimy o podanie parametrów technicznych)?
11. W przedmiarze instalacji wody ujęte są tylko rury ocynkowane i z tworzyw sztucznych, a w opisie
instalacji wody ciepłej napisano by instalacja została wykonana z rur nierdzewnych (prosimy
o korektę przedmiaru)?
12. W przedmiarze instalacji kanalizacji sanitarnej ujęte są tylko rury żeliwne i polietylenowe HDPE,
o połączeniach zgrzewanych, a w opisie kanalizacji sanitarnej napisano by instalacja została
wykonana także z rur niskoszumowych i rur PVC-u SN8 (prosimy o korektę przedmiaru) ?
13. Czy zawór antyskażeniowy typ EA (który wg. Opisu warunków przyłączeniowych MPWiK, należy
zamontować bezpośrednio zaraz za drugim zaworem zestawu wodomierzowego) należy ująć
w przedmiarze?
14. Czy w poz. Nr 70 kanalizacji deszczowej należy wycenić 3 szt. studzienek podwórzowych jak
w przedmiarze, czy 5 szt. jak na rysunku?
ODPOWIEDŹ VIII:
Ad.1
Należy przyjąć zgodnie z projektem, w poz. 81 przedmiaru CO i CT zmienić ilość sztuk na 4.
Ad.2
Należy przyjąć zgodnie z projektem, w poz. 82 przedmiaru CO i CT zmienić ilość sztuk na 2.
Ad.3
Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 6 Istotne Postanowienia Umowy, w kosztorysie ofertowym należy
dodać pozycje – opłaty związane z przyłączeniem do budynku mediów.
Ad.4
Poz. 9 przedmiaru wod.–kan. należy uzupełnić o ilość przejść 6 szt., DN65,50,ø15,DN125.
Ad.5
Poz. 51 przedmiaru wod.–kan. należy uzupełnić o ilość przejść 1 szt., DN32-65mm.
Ad.6
Poz. 119 przedmiaru wod.–kan. należy uzupełnić o ilość przejść 1 szt., DN100.
Ad.7
Elementy montażowe umywalek ujęte są w poz. 132 przedmiaru wod.-kan. oraz w zestawieniu
materiałów – wspornik do umywalki porcelanowej, a do elementy montażowe pisuarów należy dodać
do poz. 130 przedmiaru wod.-kan.
Ad.8
Poz. 80 przedmiaru wod.-kan.1 kpl należy przyjąć - rura spustowa ø150 dł.9 m.
Ad.9
W poz. 132 „umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym- 13kpl.”, należy
wycenić półnogi porcelanowe.
Ad.10 W poz. 113 przedmiaru wod.-kan. należy przyjąć odwodnienie liniowe np. ACO ShowerDrain
E lub równoważne.
Ad.11 W poz. 24, 25, 26 i 27 przedmiaru wod.-kan. należy przyjąć rury ze stali nierdzewnej.
Ad.12 Zgodnie z przedmiarem wod.-kan. rury PVC znajdują się w poz.96-98.
Dodatkowo należy wprowadzić korektę przedmiaru wod.-kan.:
- w poz. 97 - ilość 4023mb,
- w poz.98 - rury PVC-u5N8 ø800-64 ilość 30mb.
Ad.13. Zawór ujęto w poz. 1 przedmiaru wod.-kan.
Ad.14 Zgodnie z projektem w poz. 70 przedmiaru wod.-kan. należy przyjąć 5 sztuk.
PYTANIE IX:
(…) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Brak w dokumentacji zestawienia zestawów aluminiowych (ALz). Proszę o uzupełnienie lub
informację, że zestawy nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania.
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2. W ramach zadania należy usunąć drzewa kolidujące z inwestycją. Zamieszczony został preliminarz
opłat, w związku z tym, czy po stronie Wykonawcy leży wycinka wraz z wszelkimi opłatami?
3. Brak w dokumentacji rysunku więźby z drewna klejonego. Proszę o zamieszczenie.
ODPOWIEDŹ IX:
Ad.1
Rysunek Aw-26 Zestawienie ścian osłonowych – w załączeniu.
Ad.2
Tak, po stronie Wykonawcy leży wycinka wraz ze wszystkimi opłatami.
Ad.3
Na rysunku PW-K-03 przedstawiono opis wiązarów dachowych z podaniem klasy drewna –
dodatkowo w załączeniu schemat wymiarowy wiązara drewnianego z podaniem pełnych wymiarów.
PYTANIE X:
Uprzejmie proszę o zamieszczenie:
1. Zestawienie aluminiowych ścian osłonowych Aw-26.
ODPOWIEDŹ X:
W załączeniu rysunek Aw-26.
PYTANIE XI:
Prośba o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi:
1. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków architektonicznych Projektu Wykonawczego AW-13,
AW-14, AW-15, AW-16, AW-17, AW-18, AW-19, AW-20, AW-21, AW-22, AW-23, AW-26, AW-29.
2. Mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty oraz dokumentację wymagającą uzupełnień
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.09.2015. Poprawna weryfikacja
dokumentacji przetargowej umożliwi złożenie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ XI:
Ad.1
W załączeniu rysunki: Aw-13, Aw-14, Aw-15, Aw-16, Aw-17, Aw-18, Aw-19, Aw-20, Aw-21,
Aw-22, Aw-23, Aw-26, Aw-29.
Ad.2
Zamawiający przedłużya termin złożenia ofert do dnia 18.09.2015 r.
PYTANIE XII:
Na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych – prosimy o odpowiedź na poniższe zapytanie.
W związku z zakodowaniem przedmiarów do w/wym. Przetargu w PDF i niemożnością edycji
w programach kosztorysowych przez Pana Grzegorz Szafarski z Firmy ARP przygotowującej
przedmiary dla Państwa do przetargu – prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej.
Nadmieniamy, że „mechaniczne” wprowadzenie „tysięcy” pozycji przedmiarów poprzez wpisywanie
kolejnych jednostek pozycji spowoduje ogromną czasochłonność.
Jeśli powyższe jest niemożliwe, z uwagi na bardzo krótki termin złożenia dokumentów 09.09. –
prosimy o przesunięcie terminu złożenia dokumentów przetargowych o 14 dni, gdyż rzetelne
przygotowanie oferty w tym terminie jest niemożliwe.
ODPOWIEDŹ XII:
Zamawiający nie udostępni przedmiarów w innej formie niż udostępnione na stronie internetowej.
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r.
PYTANIE XIII:
1. W zestawieniu rysunków do opisu projektu wykonawczego podano rysunki:
14. Detal „a”
– skala 1:10 Aw-14
15 Detal „b”
– skala 1:10 Aw-15
16 Detal „c”
– skala 1:10 Aw-16
17 Detal „d”
– skala 1:10 Aw-17
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18 Detal „e”
– skala 1:10 Aw-18
19 Detal „f”
– skala 1:10 Aw-19
20 Detal „g”
– skala 1:10 Aw-20
21 Detal „h”
– skala 1:10 Aw-21
22 Detal „i”
– skala 1:10 Aw-22
23 Detal „j”
– skala 1:10 Aw-23
26 Zestawienie ścian osłonowych – skala 1:50 Aw-26
29 Zestawienie zewnętrznych
– skala 1:50 Aw-29
Jednakże podanych rysunków brak w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Z tej racji proszę o zamieszczenie brakujących rysunków na stronie internetowej.
Na przekrojach podano, że cokół należy wykonać z tynku akrylowego. Jednakże na projekcie
elewacji podano „TYNK COKOŁOWY MOZIAKOWY”. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny
wykonania cokołów należy przyjąć tynk akrylowy czy mozaikowy.
W preliminarzu opłat do projektu budowlanego podano kwotę 105 804,80 jednakże w preliminarzu
do projektu wykonawczego podano już kwotę 329 614,81. Z tej racji zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie z którego preliminarza opłat należy wziąść kwotę do kosztorysu ofertowego. Jest to
niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Pytania do przedmiaru branży architektonicznej:
a) Poz. 14, 16 i 17 - Proszę o podanie grubości płyt z polistyrenu ekstradowanego XPS30.
b) Poz. 22 - Proszę o podanie grubości płyty OSB.
c) Poz. 37 - Proszę o podanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne.
d) Poz. 39, 43, 47, 49 - Proszę o podanie klasy betonu w podanych pozycjach.
e) Poz. 48 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów izolacji
przeciwwodnej w podanej pozycji gdyż w projekcie nie podano.
f) Poz. 121 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów sufitu
podwieszonego zewnętrznego. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Pytania do przedmiaru „Instalacje c.o. i c.t.”:
a) Poz. 58 - W podanej pozycji oprócz jednostki „m” według podstawy KNR jest także jednostka
„próba”. Z tej racji zwracam się z prośbą o podanie ilości prób dla tek pozycji.
b) Poz. 94 - W podanej pozycji oprócz jednostki „m” według podstawy KNR jest także jednostka
„próba”. Z tej racji zwracam się z prośbą o podanie ilości prób dla tej pozycji.
Pytania do przedmiaru „Konstrukcja”:
a) Poz. 4 - Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów belki stalowej w podanej pozycji.
b) Poz. 18, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 54, 56, 57 - Proszę o podanie klasy betonu w podanych
pozycjach.
c) Poz. 30 - Proszę o podanie grubości styropianu w podanej pozycji.
Pytania do przedmiaru „Instalacje wod-kan oraz instalacja kanalizacji deszczowej”:
a) Poz. 63 - Proszę o podanie przykładowego rodzaju kruszywa na podsypkę w podanej pozycji.
b) Poz. 71 - Proszę o podanie przykładowego rodzaju kruszywa na obsypkę w podanej pozycji.
c) Poz. 105 - W podanej pozycji podano „Włączenie się do studni w wykopie Fi 300 mm”.
Jednakże podana podstawa KNR dotyczy „Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego
o śr. 250 mm”. Z tej racji zwracam się z prośbą o korektę podstawy KNR na Kalkulację własną.
d) Poz. 131 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów armatury
spłukującej do pisuarów.
e) Poz. 135 - W podanej pozycji podano „Zlew żeliwny”. Proszę o wyjaśnienie i korektę podanej
pozycji na zlew ze stali nierdzewnej.
Pytania do przedmiaru „Zagospodarowanie terenu”:
a) Poz. 56 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów ławki w podanej
pozycji.
b) Poz. 58 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów stojaka rowerowego.
Pytania do przedmiaru „Instalacje elektryczne”:

9

a) Poz. 17 - Proszę o wskazanie jakich konkretnie elementów dotyczy pozycja.
b) Poz. 18, 19 i 20 - Proszę o sprecyzowanie, czy wskazane korytka kablowe winny zawierać
systemowe pokrywy. Czy korytka kablowe będą prowadzone pod stropem?
c) Poz. 59 - Proszę o wskazanie jaki zestaw połączeniowy oraz o jakich parametrach należy
zamontować.
d) Proszę o wyjaśnienie, czy oprawy oświetleniowe należy wycenić zgodnie z projektem
budowlanym czy zgodnie z projektem wykonawczym? Przedmiar robót został sporządzony wg
projektu budowlanego, który nie pokrywa się z projektem wykonawczym - zarówno inne rodzaje
opraw jak i inne ilości. Jeżeli należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym proszę
o korektę przedmiaru zarówno pod względem jakościowym (rodzaje opraw) jak i ilościowym
(ilość opraw).
10. Pytania do przedmiaru „Instalacje niskoprądowe”:
a) Poz. 24 - Proszę o podanie ilości linii (zakres 7.5 - 150)
b) Poz. 29 - Proszę o wskazanie, czy omawiana pozycja nie dubluje pozycji 25, która również
zawiera kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1,5m w ilości 18 szt.
c) Poz. 35 - Proszę o wskazanie, czy omawiana pozycja nie dubluje pozycji 25, która również
zawiera moduł gniazda RJ45 kat.6 UTP, T568A/B w ilości 28 szt.
11. Pytania do przedmiaru „Przebudowa i zabezpieczenie kabli ŚN i NN”:
a) Poz. 2 - Proszę o wyjaśnienie, czy w omawianej pozycji kabel podlega wymianie. Jeśli tak,
proszę o podanie rodzaju i przekroju przewodu jaki należy zastosować.
b) Poz. 6 - Czy Zamawiający posiada na chwilę obecną jakiekolwiek uzgodnienia/opinie/decyzje
ze spółką Tauron obejmujące zakresem przedmiot zamówienia?
Ze względu na brak możliwości kopiowania opisów pozycji oraz wczytania przedmiarów przez
program kosztorysowy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o termin
pozwalający na rzetelne przygotowanie ofert.
ODPOWIEDŹ XIII:
Ad.1
W załączeniu rysunki: Aw-14, Aw-15, Aw-16, Aw-17, Aw-18, Aw-19, Aw-20, Aw-21, Aw-22,
Aw-23, Aw-26, Aw-29.
Ad.2
Należy zastosować tynk cokołowy mozaikowy.
Ad.3
Właściwa kwota jest w projekcie wykonawczym 329 614,81 – wykonana na podstawie
aktualnego cennika oraz aktualnej promesy.
Ad.4
Branża architektoniczna:
a) XPS30 gr. 10cm
b) Płyta OSB gr.25mm
c) Parapet wew. Konglomerat
d) Poz.39-B10,poz.43-B-20,poz.47-B-10,poz.49-B0
e) Izolacja ciężka np. Styrbit Den Bit-S lub równoważny
f) Sufit zewnętrzny Luxalon® 84C składa się z aluminiowych listew o szer. 84 mm i ostro zagiętych
krawędziach, w prosty sposób zatrzaskiwanych na dźwigarze. Pomiędzy listwami występuje
zamknięta przerwa o szer. 16 mm i głębokości 12,5 mm dodatkowo podkreślająca liniowy
charakter sufitu.
Charakterystyka:
Listwy o ostro zagiętych krawędziach z 16 mm zamkniętą szczeliną podkreślającą liniowy charakter
sufitu.
Listwy z odpowiednio ukształtowaną krawędzią podłużną tworzące sufit zamknięty.
Listwy o gr. 0,6 mm są produkowane na żądaną długość do 6000 mm (standard) z odpornego na
korozję stopu aluminium.
Listwy lekkie i wytrzymałe, wykonane z aluminium, całkowicie przetwarzalne
Prosty demontaż listew umożliwia pełny dostęp do przestrzeni powyżej sufitu
Listwy są wykończone opatentowana powłoką lakierniczą Luxacote®
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System sufitu został przebadany pod kątem wytrzymałości na parcie i ssanie wiatru.
Ad.5
Instalacje CO i CT:
a) poz. 58 1próba
b) poz. 94 1 próba.
Ad.6
Konstrukcja:
a) belka stalowa 3x dwuteownik 160 dl.180cm
b) poz.18 - B15(C12/15), poz.23 - B37(C30/37), poz.27 - B37(C30/37), poz.29 - B37(C30/37), poz.32
- B37(C30/37), poz.33 - B37(C30/37), poz.35 - B37(C30/37), poz.36 - B37(C30/37), poz.54 B15(C12/15), poz.56 - B37(C30/37), poz.57 - B37(C30/37)
c) dylatacja –styropian miękki gr 5cm.
Ad.7
Instalacja wod.-kan. oraz instalacja kanalizacji deszczowej:
a) w poz. 63 należy wpisać - grunt sypki jak piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane o uziarnieniu od
2 do 40mm;
b) w poz. 71 należy wpisać - grunt sypki jak piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane o uziarnieniu od
2 do 40mm;
c) w poz. 105 należy wpisać -kalkulacja własna w miejscu KNR;
d) w poz. 131 należy wpisać zawór do pisuaru z automatycznym zamknięciem czasowym, wysoka
odporność na wandalizm np. Tempostop lub równoważny;
e) w poz. 135 należy wpisać należy wykonać korektę na zlew ze stali nierdzewnej.
Ad.8
Zagospodarowanie terenu:
a) w poz. 56 należy wpisać konstrukcja-ławki z betonowymi nogami, malowane farbą akrylową;
drewno - listwy z drewna liściastego (olcha) impregnowane ciśnieniowo, malowane lakierobejcą;
b) w poz. 58 należy wpisać konstrukcja z profili zamkniętych, ocynkowany ogniowo lub dodatkowo
malowany proszkowo, stal szlachetna V2A,szlifowana gr. ziarna 240.
Ad.9
Instalacje elektryczne:
a) konstrukcja wsporcza korytek kablowych,
b) korytka kablowe będą prowadzone pod stropem,
c) zgodnie z projektem inst. wentylacji mechanicznej,
d) W przedmiarze należy zmienić pozycje:
poz. 27 Oprawy oświetleniowe – GAMMA 390 LED 14200lm – 18 szt.,
poz. 32 – 13 szt,
poz. 36 – 12 szt;
oraz dodać pozycje
poz. 36a - Oprawa oświetleniowa dostropowa S6000bis 1545 LED 6.100lm 62W - 14 szt.
poz. 36b - Oprawa oświetleniowa dostropowa awaryjna VERSO LED – HO 4x1W 120 - 12 szt.
Ad.10 Instalacje SP:
a) poz. 24 zgodnie z rys.ES-08 2 linie,
b) poz. 29 proszę przyjąć do kalkulacji,
c) poz. 35 proszę przyjąć do kalkulacji,
Ad.11 Przebudowa i zabezpieczenie kabli ŚN i NN:
a) Kabel podlega tylko i wyłącznie przełożeniu i zabezpieczeniu rurami ochronnymi.
b) Tak.(skan w załączeniu).
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r.
PYTANIE XIV:
1. Czy baterie umywalkowe mają być uruchamiane na podczerwień, jak jest to opisane na rysunkach
architektury wnętrz ?
2. W przedmiarze ujęto po 8 szt. misek, stelaży i przycisków WC a w projekcie jest 10 szt. w tym
jedna szt. dla niepełnosprawnych (Prosimy o korektę przedmiaru).
3. Jakie urządzenia dla węzła cieplnego dostarcza MPEC Kraków (i czy je należy pominąć
w ofercie)?
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4. Bateria zmywakowa ma być standardowa czy uruchamiana na podczerwień ?
5. Proszę o wskazanie zastawienia ścian aluminiowych słupowo ryglowych Azl? oraz Alw
6. Proszę o zestawienie systemowych ścianek systemowych HPL
ODPOWIEDŹ XIV:
Ad.1
Bateria do umywalek – zawór automatyczny.
Ad.2
Zgodnie z projektem – szt. 10.
Ad.3
Urządzenia dla węzła cieplnego dostarcza MPEC - nie są wliczane do przedmiaru.
Ad.4
Bateria zmywakowa –standardowa.
Ad.5. Zgodnie z rys.Aw-26.
Ad.6
Ilość ścianek systemowych HPL 8 szt wys. 2,00m prześwit 15cm ,długość 80cm bez drzwi.
PYTANIE XV:
(…) prosi o udostępnienie przedmiarów robót w formacie edytowalnym ath. Udostępnione na stronie
Zamawiającego przedmiary nie dają się przekonwertować do programów kosztorysowych ogólnie
stosowanych, np. do NORMY. Pliki są zabezpieczone hasłami lub po przekonwertowaniu wykazują błędy.
Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający dysponuje przedmiarami w formacie edytowalnym ath powinien
je udostępnić Wykonawcom. Udostępnienie ich w takiej wersji jest tym bardziej zasadne, ponieważ
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i żąda, aby był
sporządzony ściśle w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót. Dodatkowo przewiduje
rozliczenie kosztorysowe i koniecznym jest, aby sporządzony kosztorys ofertowy był zgodny
z przedmiarami i zawierał wszystkie pozycje.
ODPOWIEDŹ XV:
Zamawiający nie udostępni przedmiarów w innej formie niż udostępnione na stronie internetowej.
PYTANIE XVI:
Ze względu na obszerny zakres zamówienia oraz krótki termin jaki Zamawiający dał na przygotowanie
oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o termin pozwalający na rzetelne
przygotowanie oferty.
ODPOWIEDŹ XVI:
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r.
PYTANIE XVII:
(…) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1. W części III SIWZ Zamawiający opisuje warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków. W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający
wymaga wykazania minimum dwóch robót budowlanych. Prosimy o informację czy łączna wartość
dwóch wykonanych robót powinna wynosić 5.500.000,00 złotych brutto i posiadać łączną
2
powierzchnię użytkową minimum 1000 m ?. Czy też mają to być dwie osobne roboty o powierzchni
2
zabudowy minimum 1000 m każda i wartości 5.500.000,00 złotych brutto każda z nich?
2. Czy Zamawiający uzna dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali
2
sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1000 m
w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe,
kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne,
elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz o wartości minimum 5.000.000,00
złotych brutto każda, w tym co najmniej w jednej hali sportowej lub sali gimnastycznej
zamontowano posadzkę sportową wielowarstwową na legarach z wykładziną sportową grubości
minimum 0,9 mm. Ponadto każda z wykazanych robót budowlanych będzie posiadać kubaturę
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3

wynoszącą co najmniej 10 344,5 m tj. tyle co kubatura projektowanego budynku będącego
przedmiotem zamówienia?
Udzielenie wyjaśnień pozwoli naszemu przedsiębiorstwu na opracowanie poprawnej oferty, za co
z góry dziękujemy.
ODPOWIEDŹ XVII:
Odpowiedź jak na PYTANIE I.
PYTANIE XVIII:
1. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie przyłącza c.o. wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę
o zamieszczenie przedmiaru związanego z wykonaniem przyłącza co.
2. W załączniku 1 do przedmiaru robót budowlanych podano:
WYPOSAŻENIE HOLU GŁÓWNEGO I SZATNI – POM. 0.01 I ilość
0.02
wieszak jednoramienny, obrotowy dł. 180cm
5
wieszak przyścienny, jednoramienny,stały,dł.120cm
4
wieszak przyścienny, jednoramienny, stały dł.70cm
1
monitor informacyjny LCD – min. 48”
1
obudowa grzejnika metalowa wym 180x100cm
1
lada z częścią ruchomą, wym. 50x253cm
1
Roleta stalowa ażurowa kolor RAL 9006, szer. 253, wys.
1
150cm z napędem elektrycznym
WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ i MAGAZYNU– POM. 0.03 I
0.04
ściana mobilna systemowa gr. 11cm, konstrukcja stalowo1
aluminiowa, zawieszona na torze jezdnym, bez prowadnicy
podłogowej
regał na sprzęt sportowy dł.400cm
2
mobilne kosze na piłki 50x50cm
3
osłona asekuracyjna na słupy do wys. 3m gr. 5cm
7
Elementy mobilne wyposażenia sali gimnastycznej:
KRZESŁA składane
Klipy do łączenia krzeseł w rzędy
MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁOGI
OKULARKI DRYBLERKI
DRABINKA KOORDYNACYJNA
LATERAL RESISTOR (guma między stopy)
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I SZATNI
poręcz uchylna zaokrąglona dla niepełnosprawnych,
wym.65x24cm, wykończenie inox błyszczący
poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych, dł.50cm,
wykończenie inox błyszczący
okrągły pojemnik na śmieci z pedałem, z wiaderkiem o
pojemości 3l, wyk.inox błyszczący
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jedn. cena
jedn.*
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

wartość
-

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

szt

-

zł

szt
szt
szt

-

zł
zł
zł

szt
szt
szt
szt
szt
szt

-

zł
zł
zł
zł
zł
zł

2 szt

-

zł

2 szt

-

zł

9 szt

-

zł

300
30
1
25
1
5

pojemnik na śmieci ścienny, prostokątny z pokrywą,
pojemność 1.3l wyk.inox błyszczący
kieszeniowa suszarka do rąk na dwustronny wydmuch
powietrza , automatyczna, wykończenie inox błyszczący
dozownik mydła w płynie, pojemność 1l, wykończenie inox
błyszczący
dozownik mydła w płynie, pojemność 1/2l, wykończenie inox
błyszczący
pojemnik na papier WC duży, do zwoju 400m, wykończenie
inox błyszczący
pojemnik ze szczotką WC, wykończenie inox błyszczący
ścianka systemowa szklana (osłona natrysku)
wieszak przyścienny, jednoramienny, stały, wykończenie inox
błyszczący, dł. 140cm
ławko- wieszak pojedynczy na konstrukcji z profili stalowych
siedzisko z drewnianych listew, wys. 170cm, dł. 170cm
ławko- wieszak podwójny na konstrukcji z profili stalowych
siedzisko z drewnianych listew wys. 170cm, dł. 170cm
podwójna szafka wym. 32x150x48cm
WYPOSAŻENIE POKOJU NAUCZYCIELI WF-U I POKOJU
KLUBOWEGO
biurko komputerowe 120x60x80cm, z płyty wiórowej
laminowanej gr.18mm
krzesło biurowe
fotel
szafka kuchenna 180x60x60 ze zlewozmywakiem
jednokomorowym
krzesło
krzesło do sali konferencyjnej
stół konferencyjny 200x300cm
monitor min. 42"
szafa ubraniowa zamykana 160x74
szafa zamykana 160x40
szafa biurowa z blachy stalowej 120x35x190cm
stolik 120x60cm
rzutnik multimedialny
ekran
tablica suchościeralna wolnostojąca
Sala fitness
TAŚMY TRX
MONITOR DO SALI FITNESS – minimum 56”
PIŁKI REHABILITACYJNE
STEPY
MATY DO ĆWICZEŃ
Osłony na grzejniki
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5 szt

-

zł

6 szt

-

zł

12 szt

-

zł

12 szt

-

zł

10 szt

-

zł

10 szt
1 szt
4 szt

-

zł
zł
zł

6 szt

-

zł

4 szt

-

zł

4 szt

-

zł

1 szt

-

zł

1 szt
2 szt
1 szt

-

zł
zł
zł

2
16
1
1
2
2
2
1
1
1
1

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

-

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

15
1
15
15
15
2

szt
szt
szt
szt
szt
szt

-

zł
zł
zł
zł
zł
zł

stojak na maty i małe przyrządy do ćwiczeń
stojak na piłki fit Ball
regał audio zamykany
Hall na 1 piętrze i trybuny
Siedziska sportowe składane w dwóch kolorach
(pomarańczowy i granatowy)
Stolik 60x120cm
Monitor informacyjny LCD – min. 48”
Gabloty ze sklejki 120x120cm

2 szt
2 szt
1 szt

-

zł
zł
zł

120 szt

-

zł

1 szt
1 szt
3 szt

-

zł
zł
zł

Proszę o podanie przykładowych typów, rodzai oraz parametrów podanego wyżej wyposażenia
gdyż w projekcie nie podano.
3. Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów ściany mobilnej.
4. Brak w przedmiarze dostawy i montażu zadaszenia szklanego na cięgnach aluminiowych, które ma
być zamontowane nad wejściem głównym. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz
z zamieszczeniem projektu podanego zadaszenia.
5. W projekcie i przedmiarze podano „Schody stalowe systemowe z jednostronna poręczą ze
spocznikiem, stopnie oraz spocznik wykonane z kraty HMS”. Proszę o zamieszczenie projektu
podanych schodów.
6. W opisie do projektu wykonawczego podano „Ściany parteru przy wejściu głównym obłożone
płytami gresowymi o fakturze kamienia naturalnego ocieplone styropianem gr. 20cm;”. Jednakże
na przekroju pokazano płytę grubości 15 cm. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności opisu
z projektem.
7. Brak w przedmiarze dostawy i montażu krzeseł trybunowych w ilości 120 sztuk. Proszę
o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
8. Brak w przedmiarze robót regulatora przepływu HydroVortex 3-5l/s VUH00510. Proszę
o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
9. Brak w przedmiarze robót Przewodu zapowietrzającego OL1000 w ilości 1 szt. Proszę
o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
10. Brak w przedmiarze dostawy i montażu wodomierza Dn50 mm. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa
wodomierza wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru
o brakujący wodomierz.
11. Brak w przedmiarze dostawy i montażu rolety zewnętrznej ocieplonej z napędem ręcznym. Proszę
o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
12. Pytania do przedmiaru „Instalacje słaboprądowe”:
a) Dział 7.1 "Instalacja systemu nagłośnienia i rozgłaszania przewodowego": Proszę o wskazanie,
w której części budynku należy zamontować pozycje zestawione w w/w dziale. Mam na uwadze
fakt, że na rysunku nr AV-03 "plan lokalizacji urządzeń AV" widnieją wyłącznie urządzenia
zestawione w dziale "instalacje niskoprądowe multimedialne".
ODPOWIEDŹ XVIII:
Ad.1
Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 6 Istotne Postanowienia Umowy, w kosztorysie ofertowym należy
dodać pozycje – opłaty związane z przyłączeniem do budynku mediów.
Ad.2
Wg załącznika - Opis wnętrza meble.
Uwaga, elementy takie jak: stepy, taśmy TRX i inne elementy wyposażenia dostosować do potrzeb
budynku użyteczności publicznej.
Przy zakupie materiału należy zwrócić uwagę na to, iż produkt będzie przeznaczony do częstego
stosowania. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem budynku.
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Sprzęt elektroniczny zgodnie z projektem inst. niskoprądowe.
Ad.3
Zgodnie z opisem wnętrz:
Ścianka przesuwna modułowa – podwieszana na szynie systemowej o wym. całkowitych 30,9x2,65m
i szerokości pojedynczego modułu 1,26m
Ilość modułów przesuwnych 24 w tym min. 12 modułów z przeszklenie i 3 moduły z zamontowanymi
drzwiami pojedynczymi szer 90cm.
Ścianka przesuwna musi spełnić warunki umożliwiające stosowanie w obiektach sportowych
(podwyższona odporność na uderzenia ).
System dokowania modułów ręcznie przy umożliwiającym niezależne obsługiwanie każdego panelu –
konstrukcja modułowa –rama stalowa aluminiowa.
Grubość modułu min.1,08mm , wykończenie –płyta wiórowa i szkło , akustyka min.36dB(preferowane
42dB)
Dokowanie w niszach parkujących zgodnie z rys. architektonicznym.
Ad.4
W projekcie nie ma już zadaszenie przeszklonego.
Ad.5
Wg załącznika – SCHODY STALOWE.
Ad.6
Grubość styropianu 15cm –zgodnie z rys. arch.
Ad.7
Należy dodać kolejna pozycję do przedmiaru –dostawa i montaż krzeseł trybunowych w ilości
120szt.
Ad.8
Należy dodać kolejna pozycję do przedmiaru –regulator przepływu Hydro Vortex 3-5l/s
VUH00510
Ad.9
Należy dodać kolejna pozycje do przedmiaru –przewód zapowietrzający OL1000 –1szt.
Ad.10 Nie wchodzi w zakres zamówienia.
Ad.11 Należy dodać kolejna pozycje do przedmiaru –dostawa montaż rolet zew. ocieplone
z napędem ręcznym szt.4.
Ad.12 Zgodnie z rys ES-01do ES-09
PYTANIE XIX:
(…) prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:
Architektura:
1. Bardzo proszę o podanie parametrów (materiału) krzeseł składanych wchodzących w skład
wyposażenia sali gimnastycznej
2. Na rysunkach zestawienia wyposażenie wnętrz jest 10 sztuk okrągłych pojemników na śmieci
z pedałem, z wiaderkiem o pojemności 3l, wyk. inox błyszczący, natomiast w przedmiarze
wyposażenia pomieszczeń zał. nr 1 do architektury ilość przedmiarowa wynosi 9 sztuk. Bardzo
proszę o poprawienie ilości przedmiarowej.
3. Na rysunkach zestawienia wyposażenie wnętrz jest 8 sztuk kieszeniowych suszarek do rąk na
dwustronny wydmuch powietrza, automatyczne, wykończone inox błyszczący, natomiast w przedmiarze wyposażenia pomieszczeń zał. nr 1 do architektury ilość przedmiarowa wynosi 6 sztuk.
Bardzo proszę o poprawienie ilości przedmiarowej.
4. Prosimy o sprecyzowanie parametrów wyposażenia wnętrz, tj. biurka, fotele, krzesła, szafy
ubraniowej, szafy zamykanej, szafy biurowej z blachy stalowej.
5. Proszę o sprecyzowanie parametrów sprzętu elektronicznego, tj. monitorów LCD, rzutnika, ekranu.
6. Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki, które występują w spisie zawartości opracowania, tj: Aw-14 Detal "a"; Aw-15 Detal "b"; Aw-16 Detal "c"; Aw-17 Detal "d"; Aw-18
Detal "e"; Aw-19 Detal "f"; Aw-20 Detal "g"; Aw-21 Detal "h"; Aw-22 Detal "i"; Aw-23 Detal "j"; Aw26 Zestawienie ścian osłonowych; Aw-29 Zestawienie zewnętrznych. W związku z powyższym
prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, aby możliwe było przygotowanie rzetelnej oferty.
7. Ze względu na rozbieżne wytyczne w dokumentacji co do klasy drewna klejonego dźwigarów
dachowych, prosimy jednoznaczną informacje jaką klasę drewna należy przyjąć do wyceny.
8. Bardzo proszę o podanie współczynnika izolacji akustycznej dla ściany mobilnej wypełnionej
materiałem dźwiękochłonnym.
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Formalne:
9. Prosimy o potwierdzenie, że ilości robót, zakres i opisy pozycji oraz jednostki przedstawione
w przedmiarze nie podlegają modyfikacji i kosztorys ofertowy należy przygotować w oparciu
o przedmiary robót z folderu "Dokumentacja przetargowa".
10. W punkcie 13 części VI SIWZ-u zaleca się wykonanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną
natomiast w pkcie 11 SIWZ-u oraz w par.4 pkcie 2 pdpkt 3) Istotnych Postanowień Umowy,
Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny metodą szczegółową. Prosimy o szczegółowe
wytyczne co do formy kosztorysów jakie Zamawiający będzie akceptował.
Branża sanitarna
11. Prosimy o informację, czy przyłącz ciepła jest w zakresie oferowanych robót. Jeśli tak, bardzo
prosimy o udostępnienie przedmiaru na ten zakres robót
ODPOWIEDŹ XIX:
Architektura:
Ad.1
INFORMACJA TECHNICZNA:
- wysokie 42 cm oparcie,
- super wytrzymałe, wykonane techniką rozdmuchu elementy siedziska i oparcia z wewnętrzną
komorą powietrzną i żebrowymi zewnętrznymi wzmocnieniami,
- instalowane w wersji ze składanym oparciem do trybun rozsuwanych lub do wyposażania widowni
w krzesła z grawitacyjnie podnoszonym siedziskiem.
Siedzisko i oparcie.
Wykonane w formie dwuwarstwowych wyprasek z polietylenu o dużej gęstości z dodatkiem środków
uodparniających ogniowo.
Ad.2
Ilość pojemników 10szt zgodnie z rys. arch. Należy skorygować ilość sztuk w przedmiarze.
Ad.3
Ilość suszarek do rąk 8 szt. zgodnie z rys. arch. Należy skorygować ilość sztuk
w przedmiarze.
Ad.4
Zgodnie z załącznikiem – Opis wnętrza meble; oraz jak w odpowiedź XVIII – Ad. 2.
Ad.5. Zgodnie z projektem niskoprądowym.
Ad.6
W załączeniu rysunki: Aw-14, Aw-15, Aw-16, Aw-17, Aw-18, Aw-19, Aw-20, Aw-21, Aw-22,
Aw-23, Aw-26, Aw-29.
Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 18.09.2015 r.
Ad.7. GL-32 zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Ad.8
Rw=42dB (20kg/m2).
Formalne:
Ad.9
Zgodnie z przedmiarem.
Ad.10 Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną.
Branża sanitarna
Ad.11 Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 6 Istotne Postanowienia Umowy, w kosztorysie ofertowym należy
dodać pozycje – opłaty związane z przyłączeniem do budynku mediów.
PYTANIE XX:
(…) prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:
Architektura:
1. Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji edytowalnej (dwg).
2. Prosimy o udostępnienie operatu ppoż.
3. W odniesieniu do pktu 16.8 opisu architektonicznego PW oraz pktu 16.8 opisu technicznego PB
główna konstrukcja nośna jest w klasie R60, konstrukcja dachu w klasie R15, a przekrycie dachu
RE15. Prosimy o informację czy prefabrykowane płyty dachowe, które wspierają się na dźwigarach
i mają za zadanie m.in. usztywnić konstrukcję dachu (pkt 10.4 ppkt 2 "Uwagi wykonawcze" PW
Konstrukcje) maja mieć klasę odporności taką jak dźwigary z drewna klejonego, które stanowią
konstrukcję nośną?
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4. Proszę o potwierdzenie ilości przedmiarowej parapetów wewnętrznych. Według rzutów jest ich
46,25 m, natomiast w przedmiarze jest ilość 40,50 m.
Branża elektryczna:
5. Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić linię zasilającą tablicę węzła cieplnego, wraz
z tablicą pomiarową 1P. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.
6. Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić linię zasilającą halę (YAKXS 4x240) wraz
z układem pomiaru energii elektrycznej (zestaw ZZP). Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie
przedmiarów oraz udostępnienie projektu wykonawczego dla w/w zakresu.
Konstrukcje:
7. W uwagach wykonawczych do projektu konstrukcji widnieje informacja, że w osi 7 występuje belka
parapetowa o wysokości 180cm i gr. 25cm. Na rysunkach belka ta ma wysokość 100cm. Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności.
ODPOWIEDŹ XX:
Architektura:
Ad.1
Zamawiający nie udostępni rysunków w wersji edytowalnej (dwg.).
Ad.2
Budynek nie wymaga operatu p.poż. Ochrona p.poż zgodnie z opisem architektonicznym.
Projekt została pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę p.poż.
Ad.3
Klasa odpornościowa płyty dachowej RE15.
Ad.4
Długość parapetów zgodnie z rys. architektonicznym - 46,25m
Branża elektryczna:
Ad.5. Przedmiar należy uzupełnić o brakujące pozycje :
1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WĘZŁA CIEPLNEGO
121
Szafa pomiarowa 1P(komplet) - 1 kpl.
122
Montaż typowy tablicy - 1 kpl.
123
Wykucie bruzd w ścianach dla rur 80mm-ręcznie - 28m
124
Ułożenie rur osłonowych ø18-28mm
125
Zaprawienie bruzd, szr do 100mm-28mm
126
Przewody izolowane –przewód YDYp5x25 - 25m
127
Przewody izolowane –przewód 4Xlyi6 - 3m
128
Przewody izolowane –przewód lyi6 - 3m
129
Przewody izolowane –przewód DY4MM2 - 22m
130
Montaż końcówek kablowych – zaciskanie 8szt.
131
Przebicie otworów w ścianie z cegły na zaprawie cem.-wap. 7szt.
132
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego – obwód 3 fazowy szt.3
133
Sprawdzenie samoczynnego włączenia zasilania prób 1.
134
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania każda następna szt.2.
Ad.6
Linia zasilająca zostanie wykonana przez Zakład Energetyczny.
Konstrukcje:
Ad.7
Zgodnie z rysunkiem PW-K-04 (dekowanie ścian) rys. ściany w osi 7 – belka parapetowa ma
wys.100cm –zgodnie z rys. architektonicznym nie ma różnic w projekcie.
PYTANIE XXI:
(…) prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:
Architektura:
1. Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej wykonania i montażu blatu kompozytowego pod umywalki
w umywalni przy szatniach na parterze oraz o określenie jego koloru (AW-14 Rozwinięcia ścian –
umywalnie przy szatniach).
2. W przedmiarach posadzek nieuwzględnione zostały cokoliki z płytek i cokoły z wykładzin PCV.
Proszę o dodanie tych ilości.
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3. Pomieszczenie 0.02 Szatnia w Projekcie Architektury Wnętrz i w przedmiarze (poz. 55 płytki
60x60) ma metraż 11,2 m2 w rzeczywistości 22,7 m2. Proszę o weryfikację ilości płytek
w przedmiarze.
4. Na Rzucie posadzek parteru oznaczenie posadzki gresowej Pg6 którego brak w legendzie. Proszę
o doprecyzowanie jaki to rodzaj posadzki.
5. Niedoszacowana ilość sufitu z płyty ogniochronnej (poz. 109) wg przedmiaru to 6,1 m2, wg Rzutu
Sufitów Piętro to min. 89,49 m2. Proszę o weryfikację przedmiaru.
6. Proszę o doprecyzowanie rodzaju sufitu na obudowę kanału w POM. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11.
7. Lustro w toalecie dla niepełnosprawnych wliczone wg przedmiaru do luster wklejanych, wg
Projektu Wnętrz jest to lustro wiszące – proszę o doprecyzowanie rodzaju lustra.
8. Prosimy o potwierdzenie, że „płytki gresowe 120x60 – kol. jasny szary” oznaczone numerem 3 na
elewacji północnej i „okładzina elewacyjna – sztuczny kamień – kol. jasny szary” także oznaczona
numerem 3 na elewacji zachodniej i wschodniej to dokładnie te same materiały zostały one jedynie
różnie nazwane.
Branża elektryczna
9. Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej Tablicy Wyników Sportowych.
ODPOWIEDŹ XXI:
Architektura:
Ad.1
W przedmiarze należy dodać poz. 126. – Wykonanie i montaż blatu kompozytowego pod
umywalki w umywalniach (AW-14), Blat kolor Cobalt nr Corian lub równoważny szt. 2 kalkulacja
indywidualna.
Ad.2
W przedmiarze należy dodać poz. 127. - cokoły drewniane 96,00 mb, cokoły systemowe
318,00 mb.
Ad.3
W poz. 55 należy zmienić powierzchnie z 11,2 m² na 22,70 m² co daje razem 94,40.
Ad.4
Pg6 analogicznie jak Pg5 –płytki gresowe 60x60cm np. Titano kolor Cordosa lub równoważny.
Ad.5
W poz. 109 zmienić na 80,49m².
Ad.6
Płyty GKF.
Ad.7. Skorygować przedmiar – lustro wiszące. Uzupełnić ilość płytek na ścianie o pow. lustra.
Ad.8. Tak na elewacji występują płytki gresowe.
Branża elektryczna:
Ad.9. Tablica profesjonalna wyników sportowych
WYMIARY: 3200 x 2200 x 100 mm
STEROWANIE:
Sterowanie tablicy - przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcjonalny pulpit umożliwia
podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD.
WSKAZYWANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/czas gry - z dokładnością do 0,1 sek.
ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
- czas 24 sekund na dodatkowych tablicach,
- wynik gry 0 - 199 pkt.
- stan setów/przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9,
- wskaźnik przerw na żądanie,
- wskaźnik zatrzymania czasu,
- wskaźnik zagrywki,
- przewinienia indywidualne zawodników,
- wynik w rozegranych setach/czasy kar zawodników.
WIELKOŚĆ ZNAKÓW:
- Tablica - od 125 mm i 220 mm
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY:
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- powtórzony czas gry na tablicach 24 sekund,
- numery zawodników przy przewinieniach,
- nazwy drużyn (dowolny tekst)
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ustawiany w dowolnej konfiguracji
WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 60 metrów
ZASILANIE: 230 V/50 Hz.

Załączniki do pisma znak NZ.273.188.2015.AMA z dnia 11.09.2015 r.:
Rysunki:
Aw-13, Aw-14, Aw-15, Aw-16, Aw-17, Aw-18, Aw-19, Aw-20, Aw-21, Aw-22, Aw-23, Aw-26, Aw-29,
schemat wiązara, Opis wnętrza meble, SCHODY STALOWE.
Zestawienia materiałów dla branż:
architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu.
Skany:
TAURON_1A, TAURON_1B

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a
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