Kraków, dnia 05.11.2015 r.

Znak sprawy: NZ.273.227.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa hali sportowej z zapleczem
szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20 w Krakowie.
Znak sprawy: NZ.273.227.2015.RZA
Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.
PYTANIE I:
….. (nazwa Wykonawcy), niniejszym zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ dotyczących
posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie wymagań polegających na wykonaniu, co najmniej
dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali
gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1500 m2 i kubaturze minimum 18
000 m3 w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod-kan, co.,
wentylacji mechanicznej wraz z wykończeniem wnętrz.
Naszym zdaniem uzyskanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dającego gwarancję należytego
wykonania zamówienia można uzyskać wykonując realizację (budowa, przebudowy) jednej hali o
wskazanych parametrach.
Wskazanie przez Zamawiającego wykonanie, co najmniej 2 hal stanowi w naszym przekonaniu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i ogranicza równy dostęp dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych wykonaniem przedmiotowego zamówienia a posiadających niezbędne doświadczenie.
Precyzując warunki zamawiający powinien opierać-się na przesłankach obiektywnych i nie powinien w
sposób nieuzasadniony zawężać kręgu podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający
narusza Ustawę Prawo Zamówień Publicznych formułując nadmierne wymagania wobec
wykonawców, naruszając tym samym art. 22, ust 1, pkt 2, art. 7 ust.l
Zgodnie z tezą wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 maja 2006 r. (sygn. V Cal 10/06)
stawiane przez zamawiającego warunki wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia
muszą być adekwatne do przedmiotu tego zamówienia. Formułowanie warunków udziału w
postępowaniu powinno odbywać się w granicach, które zapewnią zamawiającemu należyte wykonanie
zamówienia, nie wykraczając jednak poza jego potrzeby w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję (wyrok Zespołu Arbitrów z 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/O-52/05).
Zamawiający formułując warunek udziału w postępowaniu powinien mieć pewność, że nie wykluczy w
ten sposób wykonawców, którzy są zdolni zrealizować zamówienie (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 25
stycznia 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-79/05).
Dostęp do wykonania zamówienia powinni mieć zapewniony wszyscy wykonawcy, którzy spełniają
podstawowe wymogi potrzebne dla prawidłowego wykonania zamówienia niekoniecznie zaś wymogi
wygórowane - tj. takie, których spełnienie nie jest konieczne do wykazania zdolności do realizacji
zamówienia a taka sytuacja zachodzi w przedmiotowym postępowaniu.
Wnosimy o zmianę SWIZ zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez :
1.zmniejszenie wymagań do - co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na budowie lub
przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy
minimum 1500 m2 i kubaturze minimum 18 000 m3 w zakresie robót ogólnobudowlanych i
instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod-kan, co,, wentylacji mechanicznej wraz z wykończeniem
wnętrz." lub zmianę tego zapisu STWZ na - „co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na
budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni
zabudowy minimum 1500 m2 i kubaturze minimum 15 000 m3 w zakresie robót ogólnobudowlanych i
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instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod-kan, co., wentylacji mechanicznej wraz z wykończeniem
wnętrz."
2. dodanie wymogu - wykonania technologii wody basenowej wraz z remontem zaplecza basenowego
na obiektach użyteczności publicznej.
(nazwa Wykonawcy) - jako generalny wykonawca z ponad 25-letnim doświadczeniem jest podmiotem
zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki
budowlanej, jednak tak sformułowanie warunki przetargu wykluczają nas z udziału w tym
postępowaniu.
Toteż wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu. Pozwoli to także na udział w
postępowaniu większej ilości Wykonawców jak również na uzyskanie bardziej konkurencyjnej oferty
cenowej przez zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Część III SIWZ punkt 1. 1) otrzymuje brzmienie:
„dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej
2
wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.500m każda w zakresie robót
ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej)
3
wraz z wykończeniem wnętrz. W tym co najmniej jedna o kubaturze minimum 18.000 m
PYTANIE II:
Zamawiający wymaga w celu spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, aby
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu Lat przed upływem terminu składania ofert udowodnił, że
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej
lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.500 m2 i kubaturze
minimum 18.000 m3 każda - w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje
elektryczne, wod.-kan., co., wentylacji mechanicznej) wraz z wykończeniem wnętrz. Czy zatem
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi poświadczenia, iż wykonał
dwie hale gimnastyczne wraz z wymaganymi instalacjami, których pow. zabudowy wynosiła
odpowiednio 2039,30m2 i 1618,00m2 (>1500m3), natomiast kubatura 14 905,00m3 i 16 188,97m3?
ODPOWIEDŹ:
Część III SIWZ punkt 1. 1) otrzymuje brzmienie:
„dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej
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wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.500m każda w zakresie robót
ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej)
3
wraz z wykończeniem wnętrz. W tym co najmniej jedna o kubaturze minimum 18.000 m
PYTANIE III:
Branża elektryczna:
1. Proszę o uszczegółowienie parametrów słupów oświetlenia zewnętrznego.
2. Proszę o udostępnienie schematów dla Instalacji oddymiania.
3. Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga dostarczenia projektora wraz z ekranem elektrycznym czy wyłącznie montażu. W przypadku dostawy po stronie wykonawcy, proszę o udostępnienie
parametrów wymaganych urządzeń.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Należy wbudować słupy SAL-4 dz fm.Rosa lub równoważne, okrągłe aluminiowe wkopane
wysokości 4m, kolor analogiczny z kolorem opraw - aluminium srebrne, średnica słupa przy
podstawie/gruncie: 120 mm, średnica zakończenia: Ø60 mm, komplet ze skrzynką i wysięgnikiem
WM-1 fm. Rosa lub równoważny.
Ad.2 Instalacje oddymiania pokazano szczegółowo w dokumentacji projektowej (rysunki, opis,
przedmiar, karty katalogowe). Schematy dla w/w instalacji są opracowaniem warsztatowym których
opracowanie, uzgodnienie wymagane jest od wykonawcy robót.
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Ad.3 Zamawiający wymaga zakupu i montażu projektora i ekranu. W dokumentacji załączono karty
katalogowe określające oczekiwane minimalne parametry tych urządzeń. Projektor ujęto w
przedmiarze robót „Instalacje elektryczne niskoprądowe” - zestawienie materiałów w pozycji nr 52, a
ekran w pozycji nr 11
PYTANIE IV:
1. Dla właściwego rozpoznania zakresu Inwestycji konieczna jest wizja terenu z możliwością wejścia
do obiektów i pomieszczeń podlegających przebudowie oraz kontaktu z Dyrekcja szkoły. Prosimy o
zorganizowanie takiej wizji terenu oraz wskazanie osób ze szkoły do kontaktu.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenia hali basenowej w terminach innych niż wskazane w par. 1
ust.3 istotnych postanowień umowy, jeżeli wyłączania hali basenowej będą konieczne dla
właściwego wykonania całej Inwestycji?
3. Na jak długi czas jednorazowo Zamawiający dopuszcza wyłączenie z użytkowania hali basenowej?
4. Z uwagi na chęć przygotowanie rzetelnej oferty, bardzo krótki czas wyznaczony na jej opracowanie
oraz złożoność robót do wykonania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert
nadzień 10.11.2015
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 W celu dokonania wizji lokalnej należy się skontaktować z panem Robertem Petlic (kierownik
gospodarczy ZOSMS) w terminach poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:30-14:30 lub
wtorek, czwartek w godzinach 14:30 – 21:00 pod numer telefonu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego dostępny na stronie internetowej szkoły – tel.
12/411 29 48.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza wyłączenie hali basenowej w terminach innych niż wskazane w par. 1
ust. 3 istotnych postanowień umowy tylko w przypadku gdy te wyłączenia będą niezbędne dla
właściwego wykonania przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej
staranności aby przerwy był możliwie jak najkrótsze
Ad.3 Zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
robót. Par. 1 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy
Ad.4 Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
PYTANIE V:
1. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty równego 3 lat, przy czym
punktowane jest zaoferowanie dodatkowego dłuższego okresu gwarancji, do 8 lat – waga 5%. W wyniku
przeprowadzonych rozmów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi otrzymaliśmy informację, że ze względu na
trudną sytuację na rynku robót budowlanych oraz ze względu na treść umów reasekuracyjnych, podpisanych
przez Towarzystwa Ubezpieczeń, nie ma możliwości uzyskania pojedynczej gwarancji na okres dłuższy niż 5
lat + 1 m-c.
a) W związku z powyższym, czy w przypadku udzielenia gwarancji dłuższej niż 5 lat, Zamawiający wyrazi
zgodę na wniesienie w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej na okres równy okresowi realizacji przedmiotu zamówienia + okres gwarancji
równy 5 lat, a po jej wygaśnięciu na wniesienie nowego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kolejne lata oferowanego okresu gwarancji?
b) Czy ewentualnie Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres równy
okresowi realizacji przedmiotu zamówienia, natomiast na okres oferowanej gwarancji na wniesienie przez
Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady poprzez tworzenie tego
zabezpieczenia przez potrącenia z należności z faktur wystawionych tytułem odebranych robót
budowlanych?

ODPOWIEDŹ:
Ad.1
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję wymienioną w pkt a pod warunkiem otrzymania
wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres równy
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okresowi realizacji przedmiotu zamówienia + okres gwarancji równy 5 lat promesy wstawionej przez
gwaranta o możliwości wystawienia gwarancji (na dalszy okres) oraz ujęciu w treści gwarancji
udzielonej na okres równy okresowi realizacji przedmiotu zamówienia + okres gwarancji równy 5 lat
klauzuli, upoważniającej beneficjenta do złożenia wniosku o wypłatę sumy gwarancyjnej w przypadku,
gdy w terminie do 30 dni przed upływem okresu jej ważności Gwarant nie złoży kolejnego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejne lata oferowanego okresu gwarancji.
Odnośnie propozycji ujętej w pkt b należy zastosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
– art. 150 ust. 3 i następne.
PYTANIE VI:
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 winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność
zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotycząca całe co systemu podłogi sportowej, z wyżej
przywołaną normą.
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. l 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 sportow/ćh -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
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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,
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 1 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, FI BA, 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. i 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 jig/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.Z, 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

Normy

.
- : ..................''l .
Współczynnik tarcia
Amortyzacja uderzeń
Odkształcenie pionowe
Odbicie pionowe piłki
Współczynnik połysku
Klasyfikacja

Właściwości sportowe
EN 13036-4
EN 14808
EN 14809
EN 12235
EN ISO 2813

88
26
1,1 mm
100,00%
14,40%

Reakcja na ogień

EN 13501-1

Cfl-Sl
na podłożu betonowym i deskach drewnianych

'i"

Montaż na
pływająco

5

Klejenie do
podłoża

Klejenie
punktowe

27
1,3 mm
99%

28
1,3 mm
100,00%

Emisja formaldehydu
Zawartość pentachlorofenolu

EN 717-1
- EN 12673

WŁASCIWOŚCI TECHNICZNE
Warstwa użytkowa
EN 429
Odporność na ścieranie
EN ISO 5470Odporność na wgniecenia
EN 1516
Odporność na obciążenia
toczne
Odporność na uderzenia

Brak

EN 717-2
Brak

EN 1569

0,70 mm
0,098 g
0,21 mm
< 0,5 mm
Brak uszkodzeń

EN 1517

Brak uszkodzeń

0,40 mm

ODPOWIEDŹ:
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.
Ad.4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające
wymagania określone w dokumentacji.
PYTANIE VII:
1. Jakie kratki maskujące należy wycenić w Instalacji grzewczej poz.nr 36 ‘’Kratki aluminiowe, maskujące inst. elektryczne pomiędzy grzejnikami - m 21” - (prosimy o podanie parametrów
technicznych) ?
2. W przedmiarze instancji grzewczej ujęte jest 75 szt. grzejników a podejść i głowic termostatycznych
do grzejników po 79szt. (prosimy o korektę przedmiaru) ?
3. Ile promienników należy ująć w poz.nr.65,66 Instalacji grzewczej - (oraz prosimy o podanie
parametrów technicznych) ?
4. Jaki rozdzielacz należy ująć w Instalacji grzewczej poz.nr.68 - (prosimy o podanie parametrów
technicznych) ?
5. Jakie pompy należy ująć w poz.nr.69 Instalacji grzewcze j- (prosimy o podanie parametrów
technicznych) ?
6. W jakich pozycjach kosztorysu należy ująć uchwyty dla osób niepełnosprawnych ?
7. Jakiej średnicy i ile przejść p.poż należy ująć w poz.nr.162 - ‘’Przejścia przez przegrody budowlane
o odporności ogniowej wymagające zabezpieczenia ppoż., wraz z wypełnieniem, obróbką i
wykończeniem o wymaganej odporności - kpl. 1’’ ?
8. Jakiej średnicy i ile przejść szczelnych należy ująć w poz.nr.165 – ‘’ Przejścia szczelne - kpl 1’’ ?
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9. Jakiej średnicy i ile przejść p.poż należy ująć w poz.nr.242 - ‘’Przejścia przez przegrody budowlane
o odporności ogniowej wymagające zabeczpieczenia ppoż., wraz z wypełnieniem, obróbką i
wykończeniem o wymaganej odporności - kpl. 1’’
10. Jakie materiały należy wycenić w poz.nr.385 ‘’ Montaż wraz z testowaniem elementów systemu
alarmowego - kpl 1’’ ?
11. Jaką przepompownie należy wycenić w poz.nr.421 - ‘’Pompownia ścieków z automatyką szt. 1’’(prosimy o podanie parametrów technicznych) ?
12. Jakie odwodnienie liniowe należy wycenić w poz.nr.422 - ‘’Odwodnienie liniowe – 5,4m‘’ - (prosimy
o podanie parametrów technicznych) ?
13. W jakiej pozycji kosztorysu kanalizacji deszczowej należy ująć regulator przepływu o przepustowości 2,94dm3/s ?
14. Jakie materiały należy wycenić w poz.nr. 449 - ‘’Studzienka z zaworami odcinającymi - kpl. 1’’ (prosimy o podanie parametrów technicznych) ?
15. Jaką ilość rur należy ująć w poz.nr.435- ‘’Montaż rur preizolowanych o średnicy do
48,3/110mm,grubość ścianki 2,6mm – 23m’’ (23m jak w przedmiarze czy 2x24,2m = 48,4m jak na
profilu podłużnym) ?
16. Jaką ilość rur należy ująć w poz.nr.436 - „Montaż rur preizolowanych o średnicy do 88,9/160mm,
grubość ścianki 3,2mm – 60m” (60m jak w przedmiarze czy 2x57,3= 114,6 m jak na profilu
podłużnym) ?
17. Czy z uwagi braku w przedmiarze kolan i rur preizolowanych 114/200 -2x38,7m przekładka
niskoparam. odcinka 8-10 nie wchodzi w zakres przetargu ?
18. Czy materiały i urządzenia węzła cieplnego należy wycenić tylko w przedmiarze wymiennikownia,
(a resztę dostarcza MPEC Kraków)?
19. Złom z demontażu będzie własnością inwestora czy wykonawcy ?
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 W przedmiarze robót „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji nr 36 należy
wycenić i wbudować: kratki poprzeczne zwijane z duraluminium systemowe dla grzejników
kanałowych w kolorze naturalnym, wannę systemową grzejnika i listwą wykończeniową systemową. Elementy analogiczne do grzejników kanałowych wbudowane pomiędzy grzejnikami
posadzkowymi maskujące elementy instalacji i gniazd elektrycznych posadzkowych.
Ad.2 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji:
- nr 58 należy przyjąć komplet - 75,
- nr 63 należy przyjąć sztuk - 75,
- nr 64 należy przyjąć urządzeń – 75.
Ad.3 W przedmiarze robót „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji:
- nr 65 należy dopisać i wycenić: „promiennik wodny Zehnder ZIP2 1-2x/u L 22m – 2szt oraz
promiennik wodny Zehnder ZIP1 1-u L 22m – 8szt.” Łączna ilość: sztuk 10
- nr 66 należy dopisać i wycenić „promiennik wodny Zehnder ZIP2 1-2x/u L 22m – 2szt oraz
promiennik wodny Zehnder ZIP1 1-u L 22m – 8szt” Łączna ilość: sztuk 10
Dobór promienników znajduje się w załączniku (DTR-ki) do projektu wykonawczego (plik
KGS_PW_07_IWS_DTR).
Ad.4 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji nr 68 należy
wycenić rozdzielacze wykonane jako spawane 2xdn80, zaizolowane i odejściami na
poszczególne obiegi grzewcze.
Ad.5 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy nie wyceniać
pozycji nr 69. (Roboty te zostały wycenione w pozycjach przedmiaru nr od 96 do 100).
Parametry zostały podane w części rysunkowej dokumentacji.
Ad.6 Elementy wyposażenia sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych ujęto w dokumentacji
branży architektonicznej i wyposażenia wnętrz. Wycenić należy w przedmiarach dla w/w
opracowań. Przedmiar robót „Architektura i konstrukcja” element 3.12- wyposażenie łazienek.
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Ad.7 W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji nr 162 należy w
opisie dopisać „Rury o średnicy od dn15-dn50” i wycenić ilość- 17 przejść.
Ad.8 W przedmiarze robót “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy w pozycji nr 165
dopisać i wycenić: „Przejścia szczelne: Rury kanalizacyjne dn50 - 27szt. Rury kanalizacyjne
dn75 - 10szt. Rury kanalizacyjne dn110 - 20szt. Rury kanalizacyjne dn160 - 4szt” Łączna ilość:
61 szt.
Ad.9 W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy w pozycji nr 242
dopisać i wycenić: „Przejścia przez przegrody budowlane o odporności ogniowej (…) o
wymaganej odporności. Dn200 -4szt. Dn110 -1szt”. Ilość: 5 szt
Ad.10 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy nie wyceniać
pozycji nr 385.
Ad.11 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w poz. nr 421 należy
wycenić przepompownię o parametrach:
Parametry pojedynczej pompy (układ dwóch pomp-praca naprzemienna):
Q=2,5 l/s , H=5m. Zgodnie z załączonym rysunkiem „KGS_PW_IS_przepompownia rysunek”.
(załącznik nr I)
Ad.12 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w poz. nr. 422 należy
wycenić odwodnienie liniowe Aco Gala 100 typ 0.00 z rusztem żeliwnym w powłoce KTL i
skrzynką odpływową G100 - 1szt. , a w opisie pozycji dopisać: „wraz z przynależną skrzynką
odpływową (szt. 1)”.
Ad.13 Do przedmiaru robót „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w elemencie nr 2.2.4
„Instalacja kanalizacji deszczowej” należy dodać pozycję nr 243a „Regulator przepływu o
przepustowości 2,94 dm3/s” Ilość: 1 szt.
Ad. 14 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w poz. nr 449 należy
wycenić studzienkę z kręgów betonowych fi 800mm wg rysunku poniżej, wykonaną w
technologii Logstor z zaworami odcinającymi, preizolowanymi.
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Ad. 15 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w poz nr. 435 należy
do wyceny przyjąć - ilość 48,4m tj. wycenić ilość zgodną z rysunkiem nr CO/2 z folderu
PW_02.3.CO_ przyłącz MPEC.
Ad. 16 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w poz. nr 436 należy
przyjąć do wyceny – ilość 114,6m tj. wycenić ilość zgodną z rysunkiem nr CO/2 z folderu
PW_02.3.CO_ przyłącz MPEC.
Ad. 17 W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy dodać i wycenić
pozycję nr: 455 „Dostawa i montaż. 1) Preizolowana rura stalowa LOGSTOR fi 114.3x3.6 Dz200, L =12.0m z drutami alarmowymi - 7szt. 2) Mufa termokurczliwa Dn 200 ,typ SX - 14szt.
3) Łuk preizolowany fi 114.3x3.6 , Dz 200 , 90° -4 szt. 5) Końcówka termokurczliwa Dz 200 2szt. 6) Pierścień uszczelniający Dz 200 -2szt. 8) Pianka izolacyjna - 4 opakowania. 7) Taśma
smarna- 3 rolki.” Ilość: 1 komplet.
Ad. 18 Tak.
Ad. 19 Złom z demontażu będzie własnością wykonawcy.
PYTANIE VIII:
W wyznaczonym przez Państwa terminie składania ofert złożenie rzetelnej, satysfakcjonującej
Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty jest bardzo utrudnione. Mając na uwadze specyfikę
przedmiotowego przetargu, rangę realizacji przedmiotowego zadania dla gospodarki miasta, mamy
świadomość iż przygotowanie rzetelnej oferty jest pracochłonne i wymaga więcej czasuniż założony
termin. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.11.2015 roku
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
PYTANIE IX:
…..(nazwa Wykonawcy) niniejszym zwraca się o wyjaśnienie niniejszych zapisów SIWZ.
1. Brak konstrukcji stalowych
2. Poz. 108 - brak samej blachy
3. Poz. 111 brak deskowania z płyty OSB
4. Kto ponosi opłatę za wycinkę drzew ?
ODPOWIEDŹ:
Ad.1
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej została ujęta w przedmiarze robót „Architektura i
konstrukcja” w pozycjach nr 100 i nr 23 oraz zbrojenie w pozycjach nr 48, 59, 75, 79, 89, 94,
99.
Ad.2
W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji nr 108 należy wycenić dostawę i
montaż blachy. Ujęto w zestawieniu materiałów w pozycji nr 10
Ad.3
W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji nr 111 należy wycenić obróbki
blacharskie na płycie OSB
Ad.4
Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania decyzji na wycinkę drzew i krzewów. W przypadku
nałożenia przez organ wydający decyzję obowiązku dokonania opłaty za wycinkę drzew,
opłatę tą poniesie Zamawiający.
Należy wyceniać zgodnie z przedmiarem robót „Drogi i tereny zielone”.
PYTANIE X:
1. Dot. Istotnych Postanowień Umowy, § 3 ust 16 umowy oraz poz. 9 z Przedmiaru robót pn.
"Pozostałe”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 3 ust 16 umowy oraz poz. 9 z Przedmiaru
robót pn. "Pozostałe", jako niezgodnych z przepisami prawa. Wykonawca wskazuje, że § 3 ust. 16
przewiduje nałożenie na Wykonawcę obowiązku „zorganizowania i pokrycia kosztów nadzoru
autorskiego” według wskazanej ceny jednostkowej 400 zł netto za jednorazową czynność nadzoru
autorskiego.
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Po pierwsze wskazujemy, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania tj. Budowy hali
sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ulicy Grochowskiej 5”.
W ramach opisu obowiązków mających na celu zrealizowanie zadania, brak jest obowiązków po
stronie Wykonawcy do wykonywania nadzoru autorskiego. Dodatkowo w opinii Wykonawcy, w
treści SIWZ Cz. I pkt 2 lit. e „Zamawiający przewiduje zmiany do umowy, gdy projektant w trybie
nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym (…)”. Zatem można wywieść, że
obowiązki z zakresu nadzoru autorskiego będą wykonywane przez projektanta.
Wprawdzie Zamawiający przewiduje w § 3 ust. 16, że Wykonawca ma wykonać w szczególności
obowiązki wymienione w pkt *od 1 do 4 *jednakże są to obowiązki stricte przypisane, w ustawie
prawo budowlane, obowiązkom projektanta: Tj. Obowiązki projektanta w zakresie nadzoru
autorskiego określa art. 20 ust. 1 pkt 4 Pb: „Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego”.
Jednocześnie wskazujemy, że nawet gdyby zamiarem Zamawiającego było obciążenie
Wykonawcy obowiązkiem wykonania nadzoru autorskiego, to zapis jest niezgodny z prawem.
„Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO/KD 57/12(…) Nadzór autorski,
co wynika z samej jego istoty, może sprawować jedynie autor projektu. Zastosowanie art. 44 ust. 1
pkt. 3 p.b. może odnosić się do sytuacji, w której określony projekt został wykonany przez kilka
podmiotów, którym przysługuje wówczas status współautorów projektu, a następnie tylko jeden z
nich sprawował nadzór autorski nad jego wykonaniem. W przypadku zmian w tym zakresie
zastosowanie właśnie znajduje przepis art. 44 ust. 1 pkt 3 p.b. (…) Gdy
czynności nadzoru wykonywane są przez inne podmioty posiadające wymagane prawem
uprawnienia do sporządzania projektów, wówczas nie mamy już do czynienia z wykonywaniem
czynności nadzoru autorskiego”.
Izba nie podziela stanowiska Prezesa UZP, że możliwość sprawowania nadzoru autorskiego, przez
inny podmiot niż autor projektu wynika expressis verbis z art. 44 ust. 1 pkt 3 PB. Przepis ten
nakłada na inwestora obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu o zmianie
projektanta sprawującego nadzór autorski. W stosunku do powyższego zawiadomienia
wprowadzone zostały przy tym dwa wymogi treściowe, gdyż inwestor, wykonując obowiązek w tym
zakresie, powinien podać od kiedy nastąpiła zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski
oraz dołączyć do zawiadomienia oświadczenie nowego projektanta o przejęciu obowiązków. Z
powyższego wynika w szczególności, że ustawodawca dopuścił możliwość zmiany projektanta
sprawującego nadzór autorski. A zatem nie chodzi tutaj o możliwość udzielenia zamówienia na
sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niż autor projektu, ale o zmianę projektanta w
trakcie realizacji inwestycji. Wyklucza to zatem możliwość udzielenia zamówienia na nadzór
autorski a priori w drodze przetargu, gdyż zmiana, o której mowa w art. 44 ust 1 pkt 3 PB dotyczy
sytuacji, gdy nadzór taki jest już sprawowany, lecz z powodu pewnych okoliczności autor projektu
nie może sprawować swoim obowiązków. (…) Poza tym, mimo że z przepisu wyraźnie to nie
wynika, przyjąć należałoby, że zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski stanowi wyjątek
od reguły, czyli że nadzór ten sprawowany być powinien przez projektanta będącego autorem
projektu. Innymi słowy, zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski powinna być wynikiem
okoliczności stojących na przeszkodzę dalszemu sprawowaniu nadzoru przez konkretną osobą np.
śmierć, choroba czy konieczność wyjazdu za granicę. Należy jednak zaznaczyć, że nadzór
sprawowany przez inną osobę niż autor projektu nie jest nadzorem autorskim prac”.
Także szczegółowa analiza wyroku Sądu Okręgowego z Poznaniu z 15 grudnia 2011r Sygn. akt X
Ga 509/11, na którą powoływał się Prezes UZP, przeczy jednak opinii UZP. Sąd w istocie
zakwestionował co do zasady dopuszczalność udzielenia zamówienia na nadzór autorski innemu
podmiotowi niż autor projektu.
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Przypominamy, że niewątpliwym jest, że projekt budowlany (projekt architektoniczny), stanowi
przedmiot praw autorskich jako jeden z przejawów działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia (utwór). (…) W związku z tym w ujęciu Prawa autorskiego utwór architektoniczny
podlega ochronie ze względu na zawarte w nim elementy twórcze ustalone w postaci projektu
architektonicznego, które stanowią projekcję wyobraźni twórcy. W myśl art. 8 ust. 1 Prawa
autorskiego z tytułu wykonanego projektu budowlanego projektantowi (autorowi) przysługują, poza
prawami autorskim majątkowymi, także prawa autorskie osobiste, mające charakter niezbywalnych
i nieograniczonych w czasie. W szczególności wśród fundamentalnych praw osobistych twórcy
znajduje się prawo do autorstwa, prawo do integralności utworu oraz *prawo do nadzoru
autorskiego* [vide: wyrok KIO z dnia 6 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO/KD 57/12].
Powyższe stanowisko popiera także Krajowa Rada Izby Architektów, która powołuje się w tej
kwestii na szczegółową opinię prof. Jana Błeszyńskiego. Poza tym, gdyby obowiązki przewidziane
w § 3 ust 16 uznać za konieczność zawarcia przez Wykonawcę umowy z konkretnym
projektantem, co nie odnajduje uzasadnienia prawnego, mogłaby stanowić naruszenie zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Z ostrożności Wykonawca prosi o wyjaśnienie pojęcia obowiązków polegających na „zorganizowaniu nadzoru autorskiego” , które nie będą przypisane wyłącznie uprawnieniom projektanta – autora
projektu.
2. Dot. wzoru Karty Gwarancyjnej, pkt. 1 ppkt. 4 i 5
Prosimy o:
a) rozdzielenie terminów gwarancji poprzez ustalenie, że Wykonawca udziela gwarancji na zastosowane urządzenia na czas i zgodnie z warunkami gwarancji producenta urządzeń oraz gwarancji na wykonane roboty w ramach realizacji zadania objętego przedmiotem umowy na okres
.... miesięcy.
b) doprecyzowanie obowiązków wynikających z gwarancji poprzez wprowadzenie zapisu
definiującego pojęcie wady poprzez zapisanie po słowach "(...) w okresie objętym gwarancją" :
Z wyłączeniem wad i awarii wynikających z nieprawidłowej eksploatacji oraz z wyłączeniem
wad i awarii powstałych w wyniku normalnego zużycia.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W par. 3 ust. 16 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca w ramach umowy zorganizuje i pokryje koszty nadzoru autorskiego pełnionego
przez autora dokumentacji projektowej, obejmującego w szczególności: (…)”
Ad.2
a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
b) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE XI:
1. W przedmiarze robót (poz. nr 65 oraz 66) ujęto dostawę i montaż promienników gazowych wraz z
modułami regulacyjnymi -komplet l
Zarówno w opisie technicznym jak i w części rysunkowej PW -(rzuty i rozwinięcia inst co)stwierdzamy brak zestawienia ilości oraz długości promienników oraz brak parametrów .
technicznych zarówno promienników oraz modułów regulacyjnych.
Brak powyższych danych uniemożliwia nam rzetelną wycenę.
Prosimy o uzupełnienie.
2. W przedmiarze robót (poz. nr 69) ujęto podejścia i pompy obiegowe co centralnego ogrzewań i szt
-9
Prosimy o podanie typów i rodzajów pomp jakie należy wycenie.
Zaznaczamy ze w tym samym przedmiarze robot (poz od nr-96 do 100) są ujęte pompy obiegowe
do co wraz z typami i rodzajami (łącznie szt 8)
Prosimy o wyjaśnienie.
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3. Wg przedmiaru Robót -łączna ilość grzejników które należy wycenić - wynosi 75 szt. Natomiast
podejść do grzejników ,prób instalacji na gorąco i głowic termostatycznych ujęto po 79 szt .(poz.
kosztorysowa 58 , 63, 64) Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 W przedmiarze robót „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji:
- nr 65 należy dopisać i wycenić: „promiennik wodny Zehnder ZIP2 1-2x/u L 22m – 2szt oraz
promiennik wodny Zehnder ZIP1 1-u L 22m – 8szt.” Łączna ilość: sztuk 10
- nr 66 należy dopisać i wycenić „promiennik wodny Zehnder ZIP2 1-2x/u L 22m – 2szt oraz
promiennik wodny Zehnder ZIP1 1-u L 22m – 8szt” Łączna ilość: sztuk 10
Dobór promienników znajduje się w załączniku (DTR-ki) do projektu wykonawczego (plik
KGS_PW_07_IWS_DTR).
Ad.2 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy nie wyceniać
pozycji nr 69. (Roboty te zostały wycenione w pozycjach przedmiaru nr od 96 do 100).
Parametry zostały podane w części rysunkowej dokumentacji.
Ad.3 W przedmiarze robót pn. „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w pozycji:
- nr 58 należy przyjąć komplet - 75,
- nr 63 należy przyjąć sztuk - 75,
- nr 64 należy przyjąć urządzeń - 75,
PYTANIE XII:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu nieograniczonego Nr sprawy
NZ.273.227.2015.RZA, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi zwracamy się z uprzejmą
prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 06.11.2015 roku.
Zakres robót objety przetargiem jest bardzo obszerny i wymaga pozyskania wielu ofert od dostawców
i firm specjalistycznych. Sam proces zapoznania się z projektem i opracowanie kosztorysów
ofertowych wymaga dłuższego okresu czasu niż ustalone w SIWZ dwa tygodnie (tj od ogłoszenia
14.10.2015 r do złożenia 29.10.2015 r.)
Wnosimy zatem o zrozumienie i przedłużenie okresu celem właściwego opracowania ofert do dnia
06.11.2015 r.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
PYTANIE XIII:
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, prosimy
o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Brak wykazu wyposażenia meblowego, czy urządzeń typu wanna. Prosimy o załączenie, z
podaniem wymagań, parametrów (jak dla wyposażenia sportowego).
2. Prosimy o zamieszczenie wykazu opraw z podaniem wymaganych parametrów, w celu określenia
spełniania wymagań przez wykonawcę. Same podanie nazw jednego producenta, bez podania
wymaganych parametrów uniemożliwia złożenie oferty na wyrobach innych producentów.
3. Prosimy o zamieszczenie wykazu gniazd, łączników, okablowania, korytek, przejść z podaniem
parametrów, przykładowych rozwiązań, w celu dobrania odpowiadających im elementów.
4. Prosimy o załączenie wykazu tabliczek drzwiowych, tablic i elementów wyposażenia
ewakuacyjnego.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Wymagania, parametry i opisy dla wyposażenie meblowego i urządzeń typu wanna znajdują się
w dokumentacji projektowej tomy: 02.AW_Architektura Wnętrz oraz 01.TB_Wytyczne elementy i
urządzenia spa.
Ad.2 Parametry techniczne opraw podano w dokumentacji projektowej branży elektrycznej w cześć
opisowej i rysunkowej oraz w załączonych kartach technicznych. Wykaz opraw podano w
przedmiarze.
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Ad.3 Parametry techniczne osprzętu elektrycznego podano w dokumentacji projektowej branży
elektrycznej, należy wbudować osprzęt gniazd i łączników w systemie M-PLAN fm. Schneider
lub równoważny. Zestawienie elementów podano w przedmiarze.
Ad.4 Przy drzwiach wewnętrznych należy montować tabliczki typ: GD fm.OpusPlus wym.
100x300mm w ilości równej ilości drzwi. Tablice i elementy wyposażenia ewakuacyjnego należy
wykonać zgodnie z przepisami pożarowymi należy przedstawić do uzgodnienia z Generalnym
Projektantem.
PYTANIE XIV:
Przyłącza wod-kan:
1. Na rys. PW 02 W+KS+KS instalacje sanitarne zew. (PZT 01) w zakresie przyłącza wodociągowego
opisano ( na odnośnikach ) "proj. przekładka wewn. inst. wodociągowej z rur PE 100 SDR17
110", taki sam zapis jest w części opisowej projektu na str. 3 ppkt 4.1, natomiast wzdłuż samych
rur zaznaczono "rura preizolowana", tak samo wskazano w przedmiarze. Prosimy o informacje jaki
rodzaj rur należy przyjąć do wyceny, jeśli będzie to rura preizolowana, to oczekujemy na podanie
szczegółów technicznych. Ponadto prosimy o udostępnienie profilu instalacji wodociągowej do
wykonania.
Branża elektryczna:
2. Zgodnie z częścią pierwszą SIWZ „Informacje podstawowe”, pkt. 5 „w przypadku wystąpienia w
załącznikach do SIWZ nazwy producenta – produkty można zastąpić równoważnymi”.
W związku z powyższym proszę o określenie parametrów opraw oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego na podstawie których Zamawiający oceniał będzie równoważność rozwiązań
zamiennych lub
potwierdzenie, że równoważność opraw oceniana będzie na podstawie
otrzymania wymaganego średniego natężenia oświetlenia odpowiedniego do typu i funkcji danego
pomieszczenia (zgodnie z wymogami norm oświetleniowych).
3. Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi TAURON WP/082994/2014/O0904 szacowana wysokość
opłaty za przyłączenie wynosi 2992,5 zł netto. Proszę o potwierdzenie, że ww. opłata zostanie
pokryta przez Zamawiającego.
4. Plik „18_KGS_tauron pismo” załączony do dokumentacji przetargowej odwołuje się do mapy.
Proszę o udostępnienie wspomnianej mapy.
5. Proszę o informację czy można modyfikować podstawy KNR wykorzystane w udostępnionym
przedmiarze robót (inne KNR’y, kalkulacje własne) przy zachowaniu zakresu robót danej pozycji
opisanego w oryginalnym KNR oraz zachowaniu jednostek miary i ilości z udostępnionego
przedmiaru.
Projekt Umowy:
6. Czy Zamawiający rozważy w par. 1 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy skrócenie terminu na
dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodność materiałów, urządzeń
z ofertą do 7 dni przed dostarczeniem na teren budowy?
7. Wykonawca wnosi o określenie w par. 1 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy terminu dla
Zamawiającego na akceptację materiałów i urządzeń, którego upływ należy uznać za milczącą
akceptację.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 10 ust. 1 Istotnych
Postanowień Umowy z 15 do 7 dni?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 10 ust. 3 Istotnych
Postanowień Umowy z 14 do 7 dni?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 10 ust. 5 Istotnych
Postanowień Umowy z 14 do 7 dni?
11. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 10 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy poprzez zastąpienie
sformułowania „umowy o podwykonawstwo” sformułowaniem „kopii umowy o podwykonawstwo”.
12. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 3) w par. 10 ust. 9 Istotnych Postanowień Umowy, jako że
Zamawiający nie jest uprawniony do tak daleko idącej ingerencji w treść umowy wiążącej
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13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Wykonawcę i Podwykonawcę, w szczególności Wykonawca powinien być uprawniony do
ograniczenia Podwykonawcy zakresu przedmiotowego umowy. Par. 10 ust.
8 Istotnych
Postanowień Umowy przewiduje procedurę akceptacji zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
wprowadzenie w każdym przypadku konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu
na usunięcia naruszeń, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od Umowy, a także aby w każdym przypadku obligatoryjnym elementem wezwania
było wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 7 ust. 2 pkt. 2) Istotnych Postanowień Umowy, poprzez
nadanie mu następującego brzmienia: „jeżeli z winy Wykonawcy tempo robót obiektywnie nie
pozwoli na terminowe zakończenie robót”.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 7 ust. 2 pkt. 7) Istotnych Postanowień Umowy, poprzez
wydłużenie terminu przerwy do np. 5 dni.
Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 9) w par. 7 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, jako że
okoliczności w nim wskazane pozostają bez związku z należytym wykonaniem umowy,
w szczególności z uwagi na możliwą bezzasadność złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
czy też bagatelność wartości majątku w stosunku do którego wydano nakaz zajęcia.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 5 pkt. 2 Istotnych Postanowień Umowy, poprzez
wskazanie, iż termin określony w piśmie powinien być nie krótszy niż np. 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wadzie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 8 ust. 5 pkt. 3) Istotnych Postanowień Umowy
poprzez zmianę sformułowania „określa Zamawiający” sformułowaniem „określają strony”.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
przewidzenie konieczności pisemnego poinformowania Wykonawcy o dokonaniu takiego
przekazania.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 6 ust. 2 pkt. 5) Istotnych Postanowień Umowy poprzez
przewidzenie anulowania kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki w wykonaniu prac
w terminach pośrednich w sytuacji dotrzymania terminu zakończenia realizacji umowy.
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 6 ust. 2 pkt. 7)-10) Istotnych Postanowień Umowy poprzez
odniesienie wysokości kary umownej do wartości wynagrodzenia przewidzianego dla danego
podwykonawcy.
Wykonawca wnosi o modyfikację Części I pkt. 2. ppkt. 2) SIWZ poprzez przewidzenie możliwości
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku opisanym w lit. d) i e).
Wykonawca wnosi o modyfikację Części I pkt. 2. ppkt. 1) i 2) SIWZ poprzez przewidzenie
możliwości zmiany wszystkich terminów wskazanych w pkt. 2, a także terminów pośrednich
wynikających z harmonogramu.
Wykonawca wnosi o dookreślenie w par. 4 ust. 14 Istotnych Postanowień Umowy, że uprawnienie
do dokonania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców przysługuje Zamawiającemu w
przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wymagalnych należności podwykonawcy.
Wykonawca wnosi o określenie w par. 2 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy terminu na
dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu. Istotne Postanowienia Umowy określają jedynie
termin przystąpienia do takiego odbioru.
Wykonawca wnosi o określenie w par. 2 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy terminu na
przystąpienie i dokonanie odbiorów częściowych.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 2 ust. 2 Istotnych
Postanowień Umowy z 21 do 14 dni?
Wykonawca wnosi o modyfikację par. 2 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy i doprowadzenie go
do zgodności z ust. 2, zgodnie z którym termin odbioru planowany jest na 7 dni od dnia zgłoszenia
gotowości.
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29. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 2 ust. 10 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
wprowadzenie konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcia wad, po
bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia.
30. Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 1 ppkt. 4) Wzoru karty gwarancyjnej poprzez dookreślenie,
że „termin gwarancji będzie biec na nowo dla tej rzeczy (…)” a nie jak w obecnym brzmieniu
sugeruje postanowienie dla całego przedmiotu umowy.
31. Czy Zamawiający rozważy modyfikację pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) Wzoru karty gwarancyjnej poprzez
przewidzenie, że określenia odpowiedniego terminu usunięcia zgłoszonej wady dokonają Strony.
32. Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 2 ppkt. 1) lit. e) Wzoru karty gwarancyjnej poprzez
wprowadzenie konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie przez
Wykonawcę zgłoszonej wady, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony
do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
33. Jako, że nie wskazano terminów na przystąpienie ani na zakończenie czynności odbioru naprawy
wad, Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 4 ppkt. 3) Wzoru karty gwarancyjnej poprzez
zastąpienie sformułowania „usuniecie wady uważa się za skuteczne (…)” sformułowaniem
„usuniecie wady zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru
naprawy/wymiany”, w szczególności w sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu skutkuje możliwością
naliczenia kary umownej”
34. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „zorganizuje” użytym w par. 3 ust. 16 Istotnych
Postanowień Umowy? Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach sporządzonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej zapewnieni on również sprawowanie nadzoru przez
autora tej dokumentacji (nadzór autorski)?
Projekt Umowy:
35. Czy do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawianie materiałów, sprzętu, robocizny zgodnie
z zestawieniami w przedmiarach robót?
36. Wymagania SIWZ określają, że kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną.
Prosimy o potwierdzenie, że dla robót ujętych w przedmiarach i dokumentacji projektowej
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy w trakcie realizacji sporządzenia kosztorysów
szczegółowych.
37. Dokument „Analiza funkcjonalna” w pkt. 3 d) , e) nakłada pewne obowiązki na Zamawiającego oraz
ZSOMS. Czy prace polegające na wykonaniu dodatkowego wejścia na terenu basenu znajdują się
w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej? Prosimy o ich wskazanie lub podanie ich
zakresu.
38. Zgodnie z częścią pierwszą SIWZ „Informacje podstawowe”, pkt. 4 Okres gwarancji wykonawca
zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty (robocizna, materiały,
sprzęt).
W związku z powyższym proszę o informację:
a) Kto ponosił będzie koszty materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany w okresie gwarancji?
b) Kto ponosił będzie koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych wymaganych przez producentów urządzeń w okresie gwarancji
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Do wyceny należy przyjąć rurę preizolowaną fi110 o budowie wielowarstwowej, z warstwą
izolacyjną zamknięto-komórkowego, spienionego PE-X i karbowanej rury osłonowej z
polietylenu PE-HD.
Profil wody w załączniku nr VII
Ad.2 Parametry opraw zostały podane w dokumentacji branży elektrycznej w części opisowej i na
rysunkach . Załączamy tabele z parametrami zaprojektowanych opraw uwzględniane przy
równoważności. Informujemy iż parametr natężenia oświetlenia w danym pomieszczeniu nie
jest jedynym, który należy brać przy porównaniu równoważności zaprojektowanych rozwiązań.
Produkty i materiały oświetleniowe muszą spełniać wymogi wizualnie, jakościowe i techniczne
podane w dokumentacji ( opisy, rysunki, obliczenia fotowoltaiczne) . Rozwiązania równoważne
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należy uzgodnić z Generalnym Projektantem i Zamawiającym. Zamawiający wymaga dla
rozwiązań równoważnych przedstawienia obliczeń fotometrycznych potwierdzających
spełnienie parametrów oświetleniowych nie gorszych niż zadane w dokumentacji projektowej a
także spełnienia wymagań obowiązujących norm. Ze względów eksploatacyjnych po okresie
gwarancji Zamawiający wymaga zastosowania opraw jednego Producenta.
Ad.3 Do przedmiaru robót „Pozostałe prace inwestycyjne” należy dodać element 6 „Opłaty
przyłączeniowe” poz. nr 10 „Opłata przyłączeniowa Tauron”. Ilość: komplet 1
Ad.4 Zamawiający nie dysponuje mapą. Mapa jest w posiadaniu Tauron Kraków.
Ad.5 Nie można modyfikować podstawy KNR.
Ad.6 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.7 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający w Istotnych Postanowieniach Umowy - § 1 ust. 8
dodaje zdanie drugie o następującej treści:
„Zamawiający zaakceptuje propozycję Wykonawcy w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
Wykonawca wyraża zgodę na doręczenie stanowiska Zamawiającego drogą elektroniczną, pod
adresem ......................................., bez konieczności wysłania jej drogą pocztową. W razie
braku stanowiska Zamawiającego w ww. terminie przestawioną przez Wykonawcę propozycję
uznaje się za zaakceptowaną przez Zamawiającego.”
Ad.8 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad.9 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad.10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad.11 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 5 IPU, nadając mu brzmienie:
„5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny
sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Wykonawca
wyraża
zgodę na
doręczenie sprzeciwu
drogą elektroniczną, pod adresem
......................................, pod warunkiem ich niezwłocznego wysłania drogą pocztową.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie ww. wymienionym uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.”
Ad.12 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.13 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis §7 (omyłkowo wskazany przez
pytającego jako §8) ust. 2 IPU nadając mu brzmienie:
„2. Zamawiający może nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 3 ust. 1 pkt 4 odstąpić od umowy w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji niniejszej umowy dłuższej niż 14 dni licząc od
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
2) jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót zdaniem przedstawiciela Zamawiającego
(inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakończenie robót,
3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją projektową,
4) jeżeli Wykonawca prowadzi prace w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich
pracowników i osób trzecich,
5) jeżeli Wykonawca zatrudnia pracowników bez zawartych z nimi umów o pracę lub
stosownych umów cywilnoprawnych,
6) jeżeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie lub inne niż określono w dokumentacji projektowej,
7) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta
trwała dłużej niż 1 tydzień,
8)
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania
nakazu zajęcia jego majątku,
9) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia zaistniałego naruszenia i upływie wyznaczonego przez
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Zamawiającego terminu, w którym Wykonawca zobowiązany był to naruszenie usunąć. W
wezwaniu do usunięcia naruszenia Zamawiający wskaże, że w przypadku nieusunięcia
naruszenia we wskazanym terminie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
umowy.”
Ad.14 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.15 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ. Treść zmienionego § 7 ust. 2 pkt 7 w
odpowiedzi na pytanie nr 13 - powyżej.
Ad.16 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że okoliczności stanowiące podstawę do
ewentualnego odstąpienia od umowy są przedmiotem jego szczegółowej analizy i oceny, dla
każdego przypadku indywidualnie.
Ad.17 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 5. pkt 2 IPU nadając mu
brzmienie:
„2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie Zamawiającego nie przystąpi
do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego; termin o którym mowa powyżej nie może być krótszy niż 7
dni,”
Ad.18 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 5 pkt 3 IPU nadając mu
brzmienie:
„3) Zamawiający ustala w protokole odpowiedni termin na usunięcie wad,”
Ad.19 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 7 IPU nadając mu brzmienie:
„7. Zamawiający może przekazać uprawnienia z rękojmi i gwarancji wybranemu przez siebie
użytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o przekazaniu ww. uprawnień w formie pisemnej.”
Ad.20 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.21 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.22 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.23 W części I SIWZ punkt 2 podpunkty 1-2 otrzymują brzmienie:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu umownego, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, na etapie realizacji
prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie
będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą
przesunąć termin umowny,
b) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma
roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin umowny,
c) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących
wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin umowny,
d) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami
spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne
okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w
umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie
sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie,
e) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiających
wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku strony
mogą przesunąć termin umowny,
f) konserwator zabytków dokona zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej),
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g) w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
zmiana jest dopuszczalna o ile Wykonawca wykaże, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż wymagalny w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
h) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. W
takim przypadku strony mogą przesunąć termin umowny.
Ad.24 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że Zamawiający musi mieć pewność, że roboty podwykonawców, ujęte w konkretnej fakturze wystawionej przez Wykonawcę, w chwili zapłaty tej faktury przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę rozliczone z tymi podwykonawcami. Okoliczność, czy roszczenia podwykonawców są wymagalne czy nie (wg stanu na
dzień zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy) nie jest istotna. Zamawiający wyklucza sytuację
zapłaty do rąk Wykonawcy za roboty zrealizowane przez podwykonawcę w sytuacji, gdy
podwykonawca wcześniej nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia od Wykonawcy. Nadto
wykonawca musi zapewnić, by termin płatności należności dla podwykonawców był
każdorazowo krótszy, niż termin zapłaty za te same roboty na jego rzecz (§ 10 ust. 2 IPU).
Ad.25 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.26 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.27 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.28 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający:
1) zmienia zapis § 2 ust. 2 IPU nadając mu brzmienie: „2) Zamawiający przystąpi do
komisyjnego odbioru zakończonych robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz
do komisyjnego odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do tych
odbiorów i przedłożenia wymaganej dokumentacji. Skład komisji odbioru ustala
Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dni od dnia ich
rozpoczęcia.”,
2) w § 2 ust. 7 IPU skreśla wyrazy „ust. 2”.
Ad.29 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis pkt I.4 wzoru karty gwarancyjnej nadając mu brzmienie:„4) Okres gwarancji wynosi: ___ miesięcy (wpisać okres, wskazany w
formularzu oferty, złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
wyniku którego Strony zawarły umowę, nie dłuższy niż 96 miesięcy), i liczony jest od dnia
następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w
przypadku gdy protokół ten zawiera listę wad stwierdzonych przy odbiorze – od daty ich
usunięcia, potwierdzonej protokolarnie.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia
rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się
odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej
korzystać.”
Ad.30 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.31 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.32 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.33 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.34 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W par. 3 ust. 16 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca w ramach umowy zorganizuje i pokryje koszty nadzoru autorskiego pełnionego
przez autora dokumentacji projektowej, obejmującego w szczególności: (…)”
Ad.35 Do kosztorysu ofertowego nie należy załączać zestawień.
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Ad.36 Zgodnie z par. 3 pkt. 15 Istotnych Postanowień Umowy „(…) W trakcie realizacji, stosownie do
potrzeb, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe wykonanych robót”.
Ad.37 Prace związane z robotami związanymi z pkt. 3d, 3e nie znajdują się w przedmiarze robót.
Ad.38 Koszty materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany w okresie gwarancji będzie ponosił
Zamawiający. Koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych wymaganych przez
producentów urządzeń w okresie gwarancji będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca
zobowiązany jest wraz z dokumentacją powykonawczą przekazać Zamawiającemu Zestawienie
obowiązkowych przeglądów serwisowych wymaganych przez producentów urządzeń w okresie
gwarancji.
PYTANIE XV:
1. Prosimy o potwierdzenie, że sposób rozliczania umowy przy wynagrodzeniu kosztorysowym
będzie rozliczany w cyklach comiesięcznych na postawie faktycznego zaawansowania prac
potwierdzonych częściowym protokołem odbioru.
2. Prosimy o wykreślenie z zapisów umownych §7 ust 2 pkt 7 cyt: jeżeli Wykonawca z
nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień".
Ze względów technologicznych wykonawca często musi dokonać przerw; przy istniejącym zapisie
umownym każda nawet uzasadniona przerwa może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
3. Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni określanego w § 10 ust. 3 i 5 co pozwoli na szybsze
rozpoczęcie prac przez podwykonawców.
4. Czy w przypadku zaoferowania 36-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, materiały i urządzenia i 60-miesięcznej na nawierzchnie (zgodnie z zapisami SIWZ), wykonawca będzie mógł
przedłożyć zabezpieczenie na poczet usunięcia wad i usterek w 2 kwotach, tj. na okres 36 miesięcy na wartość robót budowlanych, materiałów i urządzeń i na pozostałe 24 miesiące na wartość
odpowiadającą cenie zaoferowanej nawierzchni zgodnie załączonym kosztorysem ofertowym?
5. Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest
równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.
6. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których
wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art, 144 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy .
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczególności:
klęski żywiołowe;
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności; temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr
uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),
śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób
i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów
- niewypały i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe ftp.);
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)
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wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia
podstawowego.
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.;
- odmowa wydania pizez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności;
- brak możliwości dojazdu waz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych
- protesty mieszkańców
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
l. zmiany technologiczne, w szczególności:
a. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych;
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
C. Zmiany osobowe
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane;
zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane
zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i
osobowym;
rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,
D. Pozostałe zmiany
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji
projektu;
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E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego,
zmiana
dokumentów
potwierdzających
uregulowanie
płatności
wobec
podwykonawców);
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów FZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić,
Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do
ich zastosowania.
7. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kary umowne:
- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki;, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,
- za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu
na przekazanie placu budowy
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie
lub zakończenie czynności odbiorowych
Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.
8. Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
9. Prosimy o potwierdzenie, te Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie
nie obciążają Wykonawcy
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża
Wykonawcy.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o
potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń
podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź
ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót
dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia
terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
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13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww.
okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia
ulegnie stosownemu wydłużeniu.
14. Prosimy: o zmianę wynagrodzenia, od którego będą naliczane ewentualne kary;
- w § 6 ust.2 pkt 7 projektu umowy z wynagrodzenia umownego na wynagrodzenie z umowy o
podwykonawstwo dodając słowo „ wymagalnego wynagrodzenia dla danego elementu robót od
którego wykonawca nie uregulował wymagalnej zapłaty"
15. Wnosimy o wykreślenie z karty gwarancyjnej zapisów określonych w pkt 2 ppkt 5.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1
Sposób rozliczeń określa § 2 ust. 6 IPU.
Ad.2
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ. Treść zmienionego § 7 ust. 2 pkt 7:
„7) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta
trwała dłużej niż 1 tydzień,”
Ad.3
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.4
Nie, zabezpieczenie ustala się w odpowiedniej proporcji do ceny całkowitej podanej w ofercie
(art. 150 ust. 1 Prawa zam. publ.)
Ad.5
Tak, o ile odbiór zostanie dokonany.
Ad.6
Jak w odpowiedzi na Pytanie XIV Ad. 23.
Ad.7
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.9
Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami.
Ad.10 Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla terenu, na którym ma być
realizowana inwestycja.
Ad.11 Zamawiający dołączył do SIWZ niezbędną dokumentację projektową. Zaleca się szczegółową
analizę dokumentacji.
Ad.12 Zamawiający udostępnił Wykonawcom niezbędne dane mogące mieć wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia.
Ad.13 Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego określone są w § 4 IPU. Zasady zmiany umowy, także w zakresie terminów jej realizacji, określone są w SIWZ, cz. 1 punkt 2 podpunkty 1-2
Ad.14 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE XVI:
W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o:
1. Wyjaśnienie,
jakie
jest
zabezpieczenie
antykorozyjne
konstrukcji
stalowej?
Brak
informacji w opisach.
2. W przypadku rozbieżności opisu technicznego i rysunków, która z dokumentacji będzie
priorytetowa? Opis techniczny czy rysunek?
3. Wyjaśnienie, czy podłoga na stropie PS3 powinna być drewniana na matach elastycznych czy
PVC? Rozbieżność między opisem i przedmiarem.
4. Udostępnienie rysunków oraz zestawienie elementów dla konstrukcji wsporczych pod centrale
wentylacyjne.
5. Udostępnienie dokumentacji urządzeń: do krioterapii i do terapii falami uderzeniowymi - brak
jakichkolwiek informacji opisie i przedmiarze
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Należy wykonać następujące zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych :
A. Malowania konstrukcji stalowej:
1. Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystości Sa2 1/2 wg.PN ISO-8501-1.
2. Farba do gruntowania np. UNIWIN W - 2 warstwy gr. 100µm,
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3. Farba nawierzchniowa np EMAPUR T. Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnąca,
dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7669-095-XXX, składnik II o symbolu 7669-095-000.
Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie czynników
mechanicznych. Zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm 110
4. Kolorystyka wg dokumentacji tom architektura.
Można również wybrać inny zestaw malarski odpowiedni do warunków pracy konstrukcji.
B. Przyjęta klasa wykonania elementów nośnych stalowej konstrukcji jako EXC3, przy ustalonej klasie
konsekwencji zniszczenia CC2
C. Połączenia spawane wykonać wg zaleceń PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN ISO 3834-2, przy
poziomie akceptacji B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania
powinna być zgodna PN-EN 1011. Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg. EN ISO
3834.
Metody badan nieniszczących winny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010.
Wszystkie spoiny winny być kontrolowane wizualnie na całej długości. Badanie niezgodności
powierzchniowych spoin wykonać stosując badania nieniszczące NDT- penetracyjne lub
magnetyczno proszkowe.
Poziom jakości spoin B uzyskany z zastosowaniem WPS w warunkach produkcyjnych, minimalna
długość spoiny 900 mm, zakres badań wg normy EN 1090.
Wymagania dotyczące wymiarów i tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu połączeń spawanych
określono w oparciu o normę PN-EN ISO 13920 i tak:
Tolerancja wymiarów liniowych –klasa B
Tolerancja wymiarów kątowych –klasa B
Tolerancja wymiarów prostoliniowości, płaskości, równoległości –klasa F
Materiały do spawania winny odpowiadać normie PN-EN ISO 18275:2012 a ponadto:
Spoiny konstrukcyjne i montażowe należy wykonać przez spawanie elektryczne, elektrodami lub
elektryczne innymi równoważnymi metodami, wg wybranej technologii spawania, którą określi
technolog spawalnictwa dla prac warsztatowych i montażowych.
Ad.2
Zapisy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie, a wszelkie rozbieżności zauważone w
dokumentacji należy wyjaśnić z Zamawiającym i Generalnym Projektantem.
Ad.3
W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji nr 160 należy wycenić podłogę
sportową drewnianą - zgodnie z opisem, rysunkami architektury i STWIOR pkt. 3.1.4 Parkiety, podłogi sportowe tj: podłoga fm. Barlinek Sport Training lub równoważna.
Ad.4
Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu należy postawić na ramach stalowych
systemowych. Karta techniczna konstrukcji wsporczych pod centrale AHU1 i AHU2 w
załączniku nr II.
Ad.5
W dokumentacji projektowej branża „Architektura wnętrz” za częścią rysunkową, załączono
karty techniczne urządzeń do krioterapii i terapii falami uderzeniowymi, Strony projektu
Aranżacji Wnętrz nr 54,55 (II.MA_33 i II.MA_34). Zamawiający oczekuje wyposażenia obiektu
w w/w urządzenia o równoważnych nie gorszych parametrach.
PYTANIE XVII:
Zamawiający w specyfikacji opisuje nawierzchnię syntetyczną Taraflex Sport M Plus Evolution
zaprojektowana w hali sportowej stanowiącą element składowy całej podłogi legarowanej, która w tak
opisany sposób zalicza się do 3 kategorii podłóg zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 14904
obowiązującej na rynku budowlanym w Polsce od 2007 roku. W związku z powyższym proszę o
odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy podłoga sportowa ma być wykonana zgodnie z obowiązującą normą EN-PN 14904 we
wszystkich parametrach?
2. Czy celem prawidłowej weryfikacji do oferty należy dołączyć badania potwierdzające zgodność
podłogi ze wszystkimi parametrami normy?
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3. Czy podłoga sportowa (cały system: konstrukcja+nawierzchnia) ma posiadać atest higieniczny i
należy dołączyć do oferty?
4. Czy cały system podłogi: konstrukcja+nawierzchnia ma posiadać klasyfikację na ogień zgodnie z
PN-EN 13501 minimum Cfl-S1 i czy wskazany dokument należy dołączyć do oferty?
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Tak, podłoga sportowa ( konstrukcja wraz z nawierzchnią) ma być wykonania zgodnie z normą
PN EN 14-904.
Ad.2 Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty badań świadectwa zgodności z normą . Stosowny
dokument należy przedłożyć Zamawiającemu przed zamontowaniem posadzki sportowej.
Ad.3 Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty atestu higienicznego. Stosowny dokument należy
przedłożyć Zamawiającemu przed zamontowaniem posadzki sportowej.
Ad.4 Tak, cały system podłogi (konstrukcja wraz z nawierzchnią) musi posiadać jedną z klas reakcji
na ogień ; A1fl, A2fl-s1, A2fl-s2, Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2 zgodnie z Polską Normą PN-EN
13501-1:2008, tj: spełniać zapisy warunków technicznych paragraf 260, załącznik 3 pkt.1.2
tabela 2 materiałów posadzek określonych jako „Niepalne” lub „Trudno Zapalne”. Zamawiający
nie żąda dołączenia do oferty przedstawienia w/w dokumentu. Stosowny dokument należy
przedłożyć Zamawiającemu przed zamontowaniem posadzki sportowej.
PYTANIE XVIII:
1. W której pozycji należy wycenić balustradę zewnętrzną BZ.1.1 ?
2. W której pozycji należy wycenić balustradą pomostu technicznego ?
3. W przedmiarze architektonicznym ujęto pozycją 160 „Podłoga sportowa PCV na stropie – np.
wykładzina Gerfior Reereation - P3s", natomiast w projekcie architektonicznym podłoga P3s to
„Podłoga drewniana sportowa na matach elastycznych - warstwa licowa - deska trójwarstwowa
grubość 15 [mm] mata podkładowa - grubość 4, BARUNEK TRAINING lub równoważna". Jaką
podłogę należy wycenić?
4. W przedmiarze architektonicznym ujęto pozycjo 213 oraz 214, a odpowiednio: „Dostawa i montaż Systemowa szafka szatniowa metalowa" oraz „Dostawa i montaż - Systemowa szafka szatniowa
metalowa z ławką", natomiast w projekcie wyposażenia i aranżacji wnętrz systemowe szafki
szatniowe wg karty katalogowej to szafki z płyt HPL Jakie szafki należy wycenić? Czy szafki te
mają być wyposażone w zamki elektroniczne?
5. Mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty oraz dokumentacji i wymagającą wyjaśnień
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.11.201 Poprawna weryfikacjo
dokumentacji przetargowej umożliwi złożenie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Do przedmiaru robót „Architektura i konstrukcja” należy dopisać element 3.13 „Balustrady” i
dodać i wycenić pozycję nr 233 „Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych stalowych BZ.1 o dł.
2,6m i BZ.2 o dł. 2,6m; wys. 120cm; rysunek A09.3”. Łączna ilość: 5,2m”
Ad.2 W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji nr 196 należy wycenić balustradę
pomostu technicznego wraz z pomostem i konstrukcją; Ilość: komplet 1
Ad.3 W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji nr 160 należy wycenić podłogę
sportową drewnianą - zgodnie z opisem, rysunkami architektury i STWIOR pkt. 3.1.4 - Parkiety,
podłogi sportowe tj: podłoga fm. Barlinek Sport Training lub równoważna.
Ad.4 W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji:
- nr 213 należy zmienić opis i wycenić na „Dostawa i montaż systemowych szafek szatniowych,
bez ławki, wykonanych z HPL; 1) Szafki LIBRA, szerokość modułu 300mm, głębokość 500mm,
wysokość 1800mm, sztuk: 32;
2) Szafki pojedyncze , sztuk: 5 [pom. nr: 3.02b]; 3) Szafki
podwójne, sztuk: 28 [pom. nr: 2.07; 2.08; 3.05; 3.06]” Łączna ilość: 65 szt.
- nr 214 należy zmienić opis i wycenić na „Dostawa i montaż systemowych szafek szatniowych
pojedynczych z ławką, wykonanych z HPL; [pom. nr: 1.16; 1.17]” Ilość – 12 szt.
Szafki bez zamków elektrycznych
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Ad.5 Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
PYTANIE XIX:
1. W przedmiarze architektura+konstrukcja ,stwierdzamy rozbieżność ilości trejaży tj. w poz. 190
przedmiaru jest 69m2 w odniesieniu do dokumentacji wyliczono ok. 190m2. Prosimy o korektę lub
o potwierdzenie ilości z przedmiaru .
2. Ponieważ zaistniała rozbieżność pomiędzy opisem technicznym a opisem rys. A12 , zwracamy
się o jednoznaczne określenie materiału z którego ma być wykonana ścianka wspinaczkowa.
3. Proszę o określenie koloru modrzewia skandynawskiego z jakiego ma zostać wykonana część
elewacji hali sportowej.
4. W zestawieniu ślusarki aluminiowej A.10.2 zaprojektowano wysokości stolarki przekraczające
wymiary dopuszczalne w Aprobacie Technicznej (wysokości drzwi nie mogą przekraczać 2,5m). W
związku z powyższym informujemy, że dana stolarka zostanie wykonana bez aprobaty technicznej.
5. W zestawieniu ślusarki aluminiowej A.10.2 zaprojektowano antaby stalowe. Aprobata Techniczna
dopuszcza wykonanie takiej stolarki jedynie z klamkami. W związku z powyższym informujemy, że
dana stolarka zostanie wykonana bez aprobaty technicznej.
6. Konstrukcja stalowa dachu:
Dach w konstrukcji stalowej nad salą gimnastyczną.
W punkcie 6.4 opisu architektonicznego str. 32, zawarte jest zestawienie przegród poziomych.
W punkcie D1 dotyczącym dachu - Stropodachu nad boiskiem zostały zawarte następujące uwagi
dotyczące konstrukcji stalowej:
Konstrukcja stalowa dźwigarów kratowych - grubość - wg. proj. konstr. – zabezpieczyć przeciwogniowo.
W części konstrukcyjnej nie znajdują się uwagi dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
ogniowego konstrukcji.
W związku z powyższym prosimy o:
a) określenie klasy odporności ogniowej do której należy zabezpieczyć konstrukcję stalową dachu,
b) określenie rodzaju farby i koloru warstwy wierzchniej konstrukcji stalowej dachu.
7. Dotyczy rysunku konstrukcyjnego K6.2 pt. Stalowe słupy podporowe w osi 4-5/F, prosimy o
następujące informację:
a) czy konstrukcja ta ma być zabezpieczona p.poż. ,
b) jeżeli konstrukcja ma być zabezpieczona p.poż. to do jakiej klasy,
c) określenie rodzaju farby i koloru warstwy wierzchniej.
8. Projekt aranżacji wnętrz str. 36 Szafki ubraniowe. Prosimy o podanie:
a) wymiarów szafek typ: Libra,Vela,
b) ilości szafek Libra i Vela,
c) ilości szafek z ławką.
9. W opisie architektury str.18 pkt 5.2.8 zapisano „Na ścianie zaplecza zewn. (boiska) zaprojektowano
bezspoinową, kolorową nawierzchnię bezpieczną wykonywaną na miejscu. Tworzy ją warstwa,
wykonane z kawałków gumy i granulatu gumowego ok. 2,5mm-4mm. Wykończeniowa wykonana z
różnokształtnych kawałków kolor czerwony na ścianie betonowej pomalowanej w tym kolorze.
Granulat mocować do podłoża na kleju przeznaczonym dla tego produktu.” Prosimy o udzielenie
następujących wyjaśnień:
a) w której pozycji przedmiaru budowlanego zostały zawarte prace z tym związane,
b) określenie rodzaju materiału jaki należy zastosować,
c) określenie ilości jakie należy wykonać,
d) określenie do jakiej wysokości ściany ma być wykonana taka nawierzchnia,
e) szczegółowe wskazanie miejsca operując osiami ścian w którym zaprojektowano taką
nawierzchnię.
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10.Biorąc pod uwagę obszerność materiałów przetargowych, a także fakt, że po otrzymaniu pełnych
wyjaśnień na zadane pytania, powstanie konieczność uwzględnienia ich w sporządzanej ofercie,
wnioskujemy o przesunięcie terminuje złożenia oferty o trzy tygodnie tj. na 19 listopada 2015r.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 W przedmiarze robót „ Architektura i konstrukcja” w poz. nr 190 do wyceny należy przyjąć ilość
2
204.13 m
Ad.2 Zgodnie z opisem specyfikacji wykonania i odbioru robót dla ścianki wspinaczkowej.
Specyfikacja w załączniku nr V.
Ad.3 Okładzina malowana fabrycznie z zachowaniem koloru naturalnego.
Ad.4 Potwierdzamy możliwość wykonania drzwi ppoż. o wysokości 3 m. Do czasu nowelizacji
Aprobaty Technicznej dokumentami dopuszczenia do zastosowania ww. drzwi mogą być raporty
z badań ogniowych.
W ofercie producentów wyrobów budowlanych są przebadane drzwi 1-skrzydłowe i 2-skrzydłowe
o tej wysokości, i gabarytach:
- wysokość drzwi: 3,07 m, wysokość skrzydła: 3,01 m
- szerokość drzwi 1-skrzydłowych: 1,45 m; szerokość skrzydła: 1,35 m
- szerokość drzwi 2-skrzydłowych: 2,28 m; szerokość skrzydła: 1,1 m
- klasyfikacja EI30 i EI60.
Rozwiązania projektowe drzwi wewnętrznych przyjęte w dokumentacji są zgodnie z przepisami.
prawa.
Ad.5 W drzwiach pożarowych wykonanie antab nie jest wymagane, błąd w rysunku A.10.2. Należy
wykonać drzwi pożarowe bez antab i zamków rolkowych i uzyskać na nie aprobatę techniczną.
Ad.6 Klasę odporności ogniowej dla konstrukcji, w tym dachu podano w projekcie budowlanym
architektury rozdział 9 Warunki ochrony pożarowej (w załączniku nr IV).
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Należy wykonać następujące zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych :
A. Malowania konstrukcji stalowej:
1.Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystości Sa2 1/2 wg.PN ISO-8501-1.
2.Farba do gruntowania np. UNIWIN W - 2 warstwy gr. 100µm,
3.Farba nawierzchniowa np. EMAPUR T. Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnąca,
dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7669-095-XXX, składnik II o symbolu 7669-095-000.
Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie czynników
mechanicznych. Zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm 110
4. Kolorystyka wg dokumentacji tom architektura.
Można również wybrać inny zestaw malarski odpowiedni do warunków pracy konstrukcji.
B.
Przyjęta klasa wykonania elementów nośnych stalowej konstrukcji jako EXC3, przy ustalonej
klasie konsekwencji zniszczenia CC2
C.
Połączenia spawane wykonać wg zaleceń PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN ISO 3834-2,
przy poziomie akceptacji B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu
spawania powinna być zgodna PN-EN 1011. Kontrola przed spawaniem i podczas spawania
wg. EN ISO 3834.
Metody badan nieniszczących winny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010.
Wszystkie spoiny winny być kontrolowane wizualnie na całej długości. Badanie niezgodności
powierzchniowych spoin wykonać stosując badania nieniszczące NDT- penetracyjne lub
magnetyczno proszkowe.
Poziom jakości spoin B uzyskany z zastosowaniem WPS w warunkach produkcyjnych,
minimalna długość spoiny 900 mm, zakres badań wg normy EN 1090.
Wymagania dotyczące wymiarów i, tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu połączeń
spawanych
określono w oparciu o normę PN-EN ISO 13920 i tak:
Tolerancja wymiarów liniowych –klasa B
Tolerancja wymiarów kątowych –klasa B
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Tolerancja wymiarów prostoliniowości, płaskości, równoległości –klasa F
Materiały do spawania winny odpowiadać normie PN-EN ISO 18275:2012 a ponadto:
Spoiny konstrukcyjne i montażowe należy wykonać przez spawanie elektryczne, elektrodami lub
elektryczne innymi równoważnymi metodami, wg wybranej technologii spawania, którą określi
technolog spawalnictwa dla prac warsztatowych i montażowych.
Ad.7 Tak, konstrukcja słupów stalowych podporowych w osi 4-5/F pokazana na rysunku K6.2 musi
być zabezpieczona ogniowo do klasy R30, farbą systemową np. np. SteelGguard fm. Mercor
malowanie proszkowe .
Ad.8 W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w pozycji:
- nr 213 należy zmienić opis i wycenić na „Dostawa i montaż systemowych szafek szatniowych,
bez ławki, wykonanych z HPL; 1) Szafki LIBRA, szerokość modułu 300mm, głębokość
500mm, wysokość 1800mm, sztuk: 32; 2) Szafki pojedyncze , sztuk: 5 [pom. nr: 3.02b]; 3)
Szafki podwójne, sztuk: 28 [pom. nr: 2.07; 2.08; 3.05; 3.06]” Łączna ilość: 65 szt.
- nr 214 należy zmienić opis i wycenić na „Dostawa i montaż systemowych szafek szatniowych
pojedynczych z ławką, wykonanych z HPL; [pom. nr: 1.16; 1.17]” Ilość – 12 szt.
Szafki bez zamków elektrycznych
Ad.9 Roboty budowlane opisane na str. 18 pkt 5.2.8 należy wycenić w przedmiarze robót
„Architektura i konstrukcja” w pozycji 188. W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w
poz. nr 188 należy wycenić wykończenie ściany S4 w osi H - granulatem gumowym zgodnie z
opisem STWIOR i proj. architektury, ściana wykończona do wys. 5m a granulat zaprojektowano
na całej powierzchni zewnętrznej ściany.
2
Do wyceny w poz. nr 188 należy przyjąć ilość 118 m
Ad.10 Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
PYTANIE XX:
W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o:
1. Wyjaśnienie, czy którekolwiek z materiałów z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, lub
składować w wyznaczonym miejscu?
2. Informację, czy wymagane są badania spoin konstrukcji stalowej? Jeżeli tak, to jakie?
3. Określenie, według jakiej klasy powinna być wykonana konstrukcja stalowa oraz jakimi farbami
powinna być zabezpieczona?
4. Wyjaśnienie pozycji z przedmiaru wyposażenia: Hek. Hantle monolityczne -prosimy o określenie
jaki to jest produkt brak informacji w opisie.
5. Określenie, jakiego rodzaju powinien być mechanizm kurtyn scenicznych (ręczny czy elektryczny)
oraz jaki powinien być stopień ich marszczenia?
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Materiał z demontażu będzie własnością wykonawcy
Ad.2 Tak, wymagane są badania spoin konstrukcji stalowych.
Połączenia spawane wykonać wg zaleceń PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN ISO 3834-2,
przy poziomie akceptacji B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu
spawania powinna być zgodna PN-EN 1011. Kontrola przed spawaniem i podczas spawania
wg. EN ISO 3834.
Metody badan nieniszczących winny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010.
Wszystkie spoiny winny być kontrolowane wizualnie na całej długości. Badanie niezgodności
powierzchniowych spoin wykonać stosując badania nieniszczące NDT- penetracyjne lub
magnetyczno proszkowe.
Poziom jakości spoin B uzyskany z zastosowaniem WPS w warunkach produkcyjnych,
minimalna długość spoiny 900 mm, zakres badań wg normy EN 1090.
Wymagania dotyczące wymiarów i, tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu połączeń
spawanych określono w oparciu o normę PN-EN ISO 13920 i tak :
Tolerancja wymiarów liniowych –klasa B
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Tolerancja wymiarów kątowych –klasa B
Tolerancja wymiarów prostoliniowości, płaskości, równoległości –klasa F
Ad.3 Przyjęta klasa wykonania elementów nośnych stalowej konstrukcji jako EXC3 , przy ustalonej
klasie konsekwencji zniszczenia CC2
Malowania konstrukcji stalowej:
1.Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystości Sa2 1/2 wg.PN ISO-8501-1.
2.Farba do gruntowania np.UNIWIN W - 2 warstwy gr. 100µm,
3.Farba nawierzchniowa np EMAPUR T. Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnąca,
dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7669-095-XXX, składnik II o symbolu 7669-095-000.
Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie czynników
mechanicznych. Zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm 110
4. Kolorystyka wg dokumentacji tom architektura.
Można również wybrać inny zestaw malarski odpowiedni do warunków pracy konstrukcji.
Ad.4 Pozycja z przedmiarów z opisem „Hek.Hantle” odwołuje się do produktów producenta fm.
Hektorsport Hantle.
Ad.5 Należy wykonać mechanizm kurtyn ręczny - wyposażony w prowadnice, wózki łożyskowane,
linki, łączniki, troki do zawieszania, obciążniki itd. Kurtyna wykonana z materiału 100% PES –
Trevira CS gramaturze ok. 366 g/m2 z atestem, trudnozapalności w kolorze czarnym wg. palety
producenta, drapowanie 50%. W dokumentacji zamieszczono kartę katalogową w/w materiału
tom. Architektura Wnętrz.
PYTANIE XXI:
Przyłącza wod-kan:
1. Zgodnie z rys. Profil Kanalizacji Sanitarnej 03 oraz PW 02 W+KS+KS instalacje sanitarne zew.
(PZT 01 ) wynka, że należy wykonać część sieci z rur PVC fi200 o długości 24,5 mb , natomiast w
przedmiarze w poz. 405 jest przyjęte tylko 8 mb. Ponadto na tych rysunkach występuje rura PE63,
której brak jest w przedmiarze i odwrotnie w przedmiarze w poz.407 wystepuje rura PVC fi110,
która nie jest zaznaczona na rysunkach. Jaki zakres należy przyjąć do wyceny (w zakresie samych
rur jak i robót towarzyszących: ziemnych, prób itp.)?
2. Zgodnie z rys. Profil Kanalizacji Deszczowej 02 oraz PW 02 W+KS+KS instalacje sanitarne zew.
(PZT 01) wynika, że należy wykonać część sieci z rur PVC fi200 o długości 50 mb, natomiast w
przedmiarze w poz. 405 jest przyjęte tylko 8 mb. Jaki zakres należy przyjąć do wyceny (w zakresie
samych rur jak i robót towarzyszących: ziemnych, prób itp.)?
3. Czy zakres kanalizacji, wskazany na rys. PW 02 W+KS+KS instalacje sanitarne zew. (PZT 01),
odprowadzający ścieki w kierunku ul. Rusałek jest przedmiotem wyceny? Jeśli tak to prosimy o
udostępnienie profilu tego zakresu robót oraz określenie czy część sieci kanalizacyjnej zaznaczona
linią przerywaną też podlega wycenie. Jeśli tak, to prosimy o stosowna korektę przedmiaru (w
zakresie samych rur jak i robót towarzyszących: ziemnych, prób itp.).
4. W której pozycji przedmiaru należy ująć i wycenić regulator przepływu VUH00315 ?
Przyłącza c.o.:
5. Czy zakres przyłącza co od punktu 8 przez 9 do punktu 10 z rur preiz. Fi 114/200 należy
uwzględnić w wycenie?, bo ten zakres robót nie został ujęty w przedmiarze. Jeśli tak, to prosimy o
korektę przedmiaru.
Architektura:
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ściany żelbetowej elewacyjnej z betonu
architektonicznego na płyty z betonu architektonicznego (wymiary do uzgodnienia), przy
zachowaniu warunków cieplnych dla ściany zewnętrznej.
7. Czy taras użytkowy - D3 może być wykończony płytką chodnikową 40x40 w kolorze szarym?
8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej (branża architektura) o tabelaryczne
zestawienie pomieszczeń dla poszczególnych kondygnacji, z podaniem ich powierzchni użytkowej i
wykończenia posadzki.
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9. W pozycji 188 przedmiaru robót jest: "E5 – Ściana licowa monolityczna z betonu faktura gładka,
malowana farbą zew. do betonów wg opisu i ST." Czy w tej pozycji należy wycenić ścianęS-4 z
betonu architektonicznego i powłokę z granulatu gumowego? Proszę o podanie rysunku ściany.
Do jakiej wysokości będzie przewidziany granulat gumowy?
Zieleń
10. Wjazd na teren szkoły od strony ul. Grochowskiej – po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy
iż wjazd na teren budowy transportu materiałów (betonowozów, pompy do betonu, transportu
konstrukcji stalowej) od ulicy Grochowskiej nie będzie możliwy ze wzg. na zbyt wąski wjazd oraz
kolidujące drzewo które znajduje się poza ternem opracowania. Czy zamawiający posiada
niezbędne pozwolenie na wycinkę w/w drzewa oraz czy w ofercie należy założyć wyburzenie
części istniejącego ogrodzenia oraz poszerzenie wjazdu i utwardzenie terenu?
11. Prosimy o przedstawienie parametrów bylin i krzewów które należy zastosować do projektowanych
nasadzeń.
PPOŻ:
12. Prosimy o przekazanie operatu PPOŻ.
SIWZ:
13. Zgodnie z częścią pierwszą SIWZ „Informacje podstawowe”, pkt. 4 Okres gwarancji wykonawca
zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty (robocizna, materiały,
sprzęt).
W związku z powyższym proszę o informację czy zapis ten dotyczy również wyposażenia w sprzęt
sportowy, rehabilitacyjny i mebli.
Czy Zamawiający dopuszcza udzielenia gwarancji na ww. wyposażenie np. na okres gwarancji
producenta?
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy w pozycjach:
- nr 405 dopisać i wycenić „PVC fi 200x5,9mm” Ilość: 75m.
- nr 407 - nie wyceniać pozycji
- dodać i wycenić pozycję nr 456 „Dostawa i montaż rurociągu PE fi 110x10” Ilość: 3m.
Ad.2 W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy w poz. nr 405
dopisać i wycenić „PVC fi 200x5,9mm” Ilość: 75m.
Ad.3 Zakres podlega wycenie. W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne”
należy dodać i wycenić:
- poz. nr 457 „Dostawa i montaż rury kamionkowej fi 150” Ilość:10m
- poz. nr 458 „Dostawa i montaż rurociągu PVC fi 200x5,9mm” Ilość: 36,5m.
- poz. nr 459 „Dostawa i montaż rurociągu PVC fi 160x4,7mm” Ilość: 26,5m.
Profil kanalizacji sanitarnej w załączniku nr VI
Ad.4 Do przedmiaru robót „Instalacje Sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” w elemencie nr 2.2.4
„Instalacja kanalizacji deszczowej” należy dodać pozycję nr 243a „Regulator przepływu o
przepustowości 2,94 dm3/s” Ilość: 1 szt.
Ad.5 Tak. W przedmiarze robot “Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne” należy dodać i
wycenić pozycję nr: 455 „Dostawa i montaż. 1) Preizolowana rura stalowa LOGSTOR fi
114.3x3.6 Dz-200, L =12.0m z drutami alarmowymi - 7szt. 2) Mufa termokurczliwa Dn 200 ,typ
SX - 14szt. 3) Łuk preizolowany fi 114.3x3.6 , Dz 200 , 90° -4 szt. 5) Końcówka
termokurczliwa Dz 200 - 2szt. 6) Pierścień uszczelniający Dz 200 -2szt. 8) Pianka izolacyjna 4 opakowania. 7) Taśma smarna- 3 rolki.” Ilość: 1 komplet.
Ad.6 Nie.
Ad.7 Nie.
Ad.8 Powierzchnie pomieszczeń i rodzaj wykończenia posadzek zapisano w dokumentacji
projektowej w części rysunkowej.
Ad.9 W przedmiarze robót „Architektura i konstrukcja” w poz. nr 188 należy wycenić wykończenie
ściany S4 w osi H - granulatem gumowym zgodnie z opisem STWIOR i proj. architektury,
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ściana wykończona do wys. 5m a granulat zaprojektowano na całej powierzchni zewnętrznej
2
ściany. Do wyceny w poz. nr 188 należy przyjąć ilość: 118 m
Oznaczenie E5 odnosi się do wykończenia oznaczonego na rysunkach elewacji.
Ad.10 Należy zapoznać się dokładnie z projektem zieleni i zagospodarowania terenu i projektem dróg.
W rejonie zjazdu z ul.Grochowskiej należy wycenić prace zgodnie z przedmiarem.
Ad.11 W załączniku nr III parametry bylin i krzewów, które należy nasadzić w ramach inwestycji
Ad.12 Operat p.poż załączniku nr IV
Ad.13 Tak, okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy także w odniesieniu do wyposażenia
– sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i mebli. Zamawiający nie wyraża zgody na udzieleniem
mu gwarancji na warunkach określonych przez producentów.
PYTANIE XXII:
W nawiązaniu do ogłoszenia przetargowego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania.
1. Zamawiający w dokumentacji nie określa w jednoznaczny sposób boazerii drewnianej typ Mocco.
Ponieważ producent w/w boazerii posiada dużą gamę desek boazeryjnych o różnej cenie zakupu
proszę o potwierdzenie czy ma to być deska o wymiarze 33x68, wzór PARALLELOGRAMM?
2. Czy lakierowanie w/w deski ma być fabryczne czy warsztatowe (po montażu]? Sposób
lakierowania również wpływa znacząco na cenę.
3. W SIWZ, Część X, w pkt. 5 przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o potwierdzenie 5% wysokości
zabezpieczenia?
4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formacie dwg w celu ułatwienia pracy nad
przygotowaniem oferty cenowej?
5. W związku z obszerną dokumentacją i złożonym tematem prosimy o przesuniecie terminu
składania ofert celem umożliwienia Wykonawcom opracowania poprawnej oferty przetargowej.
ODPOWIEDŹ:
Ad.1 Tak. Typ deski: "Żaluzja Rhombus" fm.Moco lub równoważne, szczegóły opisano w
dokumentacji projektowej tom Architektura
Ad.2 Lakierowanie desek ma być fabryczne. Szczegóły dotyczące lakierowania opisano w
dokumentacji projektowej – branża Architektura
Ad.3 Zgodnie z SIWZ część V punkt 2 oraz Formularzem oferty – punkt 11 Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej.
Ad.4 Zamawiający nie udostępni dokumentacji rysunkowej w formacie dwg
Ad.5 Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 13.11.2015r.
DODATKOWO:
1. Do SIWZ załącza się dodatkowy przedmiar robót w branży elektrycznej „Instalacje elektryczne – 2”.
2. W przedmiarze robót „Pozostałe prace inwestycyjne” w elemencie 3, w pozycji przedmiaru nr 5
należy w opisie usunąć słowa „wykonanie audytu energetycznego oraz”. W pozycji należy zostawić
„Uzyskanie świadectwa energetycznego”
3. W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót betonowych pkt. 2.2, a opisem projektu architektury pkt. 5.3.3 w zakresie nasiąkliwości
betonu i wodoszczelności, Zamawiający informuje, iż w ramach robót należy wykonać i do wyceny
przyjąć: wodoszczelność betonów W8 i nasiąkliwość nie większą niż 4%.
4. W przedmiarze robót „Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne” należy w pozycji przedmiaru
nr 451 zmienić jednostkę oraz ilość i do wyceny przyjąć Ilość: 3 odcinki.
5. Zamawiający określa parametry windy. Obiekt należy wyposażyć w dźwig osobowy
o parametrach :
Udźwig nominalny 630kg/ 8 osób
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Wysokość podnoszenia 11,5m
Napęd elektryczny, linowy, bezreduktorowy, lewy, umieszczony w szybie
Prędkość nominalna 1 m/s
Liczba przystanków / dojść - 4/4
Wymiary wewnętrzne szybu:
szerokość 1650 mm, głębokość 1910 mm, podszybie 1000 mm, nadszybie 3400 mm
Kabina przelotowa wymiary wewnętrzne:
szerokość 900 mm, głębokość 2000 mm, wysokość ok. 2100 mm, Otwór drzwiowy: 2200mm
6. Zamawiający wyjaśnia, iż obramowanie lustra ze sklejki należy wykonać ze sklejki trudnozapalnej,
brzoza, klasy 1/1, przekrój listwy 30x70mm, montaż ukryty, lakierowana lakierem uretanowo alkidowym bezbarwnym matowym.
7. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści IPU, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
- w § 4 ust. 12 na końcu dopisuje się zdanie: „Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na
przelew wierzytelności z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku, gdy wykonawca
zatrudnił lub zamierza zatrudnić podwykonawców”.
- w § 7 ust. 2 skreśla się zbędny punkt 10, nie zawierający treści.
Pkt 8 części I SIWZ uzyskuje brzmienie:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują,
zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem
postanowień pkt 2).
2) Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną:
- oświadczeń i dokumentów określonych w Części IV SIWZ.
- oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie
art. 26 ust. 3 Pzp;
- wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d Pzp (art. 26 ust. 4 Pzp);
- oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 Pzp);
- wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp);
- oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp);
- wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną rażąco
niską (art. 90 ust. 1 Pzp).
3) Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Dział Umów i Zamówień Publicznych, 30-633 Kraków,
ul. Walerego Sławka 10.
4) Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: (12) 616 63 01 lub (12) 616
63 43.
5) Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: aszczechowicz@zis.krakow.pl
6) W przypadku wniesienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ dokument w formie edytowalnej należy
przesłać na wskazany w pkt 5) adres.
W pkt 10 części I SIWZ w miejsce wykreślonej treści: „Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania
się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)”, wpisuje się treść: „Adres poczty elektronicznej, na którą
należy kierować korespondencję w formie elektronicznej: aszczechowicz@zis.krakow.pl”.

31

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