NZ.273.216.2015.AMA

Kraków, dnia 10.11.2015 r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.:
Budowa hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.. Numer
sprawy: NZ.273.216.2015.AMA.

Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.
PYTANIA I
1. W związku z rozbieŜnościami treści dokumentów tj. Ogłoszenie, SIWZ, wzór Umowy w zakresie
np. terminu realizacji inwestycji czy zakresu prac projektowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o ujednolicenie w/w dokumentów przetargowych w w/w zakresach.
Odp.
W ogłoszeniu nr 2015/S 196-353164 Zamawiający wprowadził zmianę do ogłoszenia:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia).
VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia 29 miesięcy jednak nie dłuŜej niŜ do dnia 30.4.2018.
2. Czy Zamawiający przewiduje moŜliwość fakturowania miesięcznego, zgodnie ze stopniem
zaawansowania robót?
Odp.
Zasady rozliczania robót określone są w § 3 ust. 6 IPU
3. Wzór Formularza Oferty, pkt 8 – Zamawiający wymaga, by Wykonawca podał nazwę
Podwykonawcy oraz zakres powierzanych mu prac. Tymczasem, na podstawie art. 36b ust. 1,
Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy wskazania jedynie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcy. Nazw firm Podwykonawczych, Zamawiający ma prawo
Ŝądać tylko i wyłącznie w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów
trzecich (art. 26, ust. 2b PZP) w celu wykazania warunków spełniania udziału w postępowaniu.
Prosimy o modyfikację Formularza Oferty w w/w zakresie.
Odp.
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oczekuje
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
Informacja powyŜsza winna znaleźć się w pkt 9 Formularza oferty (załącznika nr 1 do SIWZ) –
Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom. W pozycji Podwykonawca:
Wykonawcy winni wskazać swoje zamierzenia: np. TAK/NIE/NIE DOTYCZY. Wskazanie w tym
miejscu nazwy konkretnego Podwykonawcy równieŜ nie moŜe być traktowane jako błąd po stronie
Wykonawcy czy realizacja nieuzasadnionego Ŝądania Zamawiającego. NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie
z ustalonym orzecznictwem podanie lub brak informacji o zakresie podwykonawstwa, poza walorem
informacyjnym, nie rodzi Ŝadnego skutku zobowiązaniowego co do sposobu wykonania zamówienia
określonego w ofercie. To przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umów o roboty
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budowlane, w art. 647 określają zasady w zakresie informowania oraz wyraŜania zgody na udział
Podwykonawców w realizacji zamówienia.
4. W związku z faktem, iŜ okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert i maksymalny moŜliwy do zaoferowania okres jest bardzo długi, prosimy o informację
czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie w ramach Gwarancji NaleŜytego Wykonania Umowy i
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Rękojmi, oddzielnie gwarancji na czas realizacji inwestycji z jednoczesnym oświadczeniem, Ŝe na
miesiąc przed upływem terminu waŜności tej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do
wniesienia gwarancji na okres rękojmi? W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, istnieje duŜe ryzyko odmowy Banku czy
Ubezpieczyciela na wystawienie dokumentu z tak długim okresem waŜności.
Odp.
Zamawiający wyraŜa zgodę na propozycję pytającego pod warunkiem:
1. udzielenia Zamawiającemu zabezpieczeniem naleŜytego wykonania w formie gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej na okres równy okresowi realizacji przedmiotu zamówienia +
okres gwarancji stanowiących łącznie 5 lat oraz
2. złoŜenia wraz z zabezpieczeniem wskazanym w pkt 1 promesy wstawionej przez gwaranta o
moŜliwości wystawienia gwarancji (na dalszy okres) oraz
3. ujęciu w treści zabezpieczenia wskazanego w pkt 1 klauzuli, upowaŜniającej beneficjenta do
złoŜenia wniosku o wypłatę sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy w terminie do 30 dni przed
upływem okresu waŜności tego zabezpieczenia Gwarant nie złoŜy kolejnego zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy na kolejne lata zaoferowanego okresu gwarancji.
5. W związku z faktem, iŜ okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert i maksymalny moŜliwy do zaoferowania okres jest bardzo długi, prosimy o informację
czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie Gwarancji NaleŜytego Wykonania Umowy i Rękojmi, w
dwóch częściach, pierwsza na okres np. 5 lat, druga na pozostały okres, z jednoczesnym
oświadczeniem Ŝe na miesiąc przed upływem waŜności tej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje
się do wniesienia gwarancji na pozostały okres rękojmi? W przypadku zabezpieczenia
wnoszonego w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, istnieje duŜe ryzyko odmowy
Banku czy Ubezpieczyciela na wystawienie dokumentu z tak długim okresem waŜności.
Odp.
Odpowiedź jak na pytanie 5
6. W związku z kosztorysowym charakterem rozliczania inwestycji, prosimy o potwierdzenie, Ŝe
kwota podana w Formularzu Oferty nie jest kwotą niezmienną i Ŝe inwestycja będzie rozliczana
wg obmiaru, zgodnie z faktyczną ilością i wartością wykonanych robót.
Odp.
Zamawiający potwierdza, Ŝe wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, zgodnie z § 5 ust. 1 IPU, z
wyłączeniem dla prac projektowych, które są rozliczane ryczałtowo.

PYTANIA II
Formalne:
1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji.
Odp.
Teren jest terenem ogólnodostępnym, w kaŜdej chwili moŜna zapoznać się z terenem
inwestycji.
2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ilości robót, zakres i opisy pozycji oraz jednostki
przedstawione w przedmiarze nie podlegają modyfikacji i kosztorys ofertowy naleŜy
przygotować w oparciu o przedmiary robót z folderu "Dokumentacja przetargowa".
Odp.
Kosztorysy ofertowe naleŜy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów uwzględniając
równieŜ odpowiedzi na pytania.
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3. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe projekt budowlany załączony w dokumentacji jest w pełni
kompatybilny z projektem budowlanym zaakceptowanym urzędowo. Wersja PB załączona
do dokumentacji nie jest opieczętowana i podpisana.
Odp.
Projekt budowlany załączony do przetargu jest opieczętowany przez Wydziała Architektury
UMK.
4. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w przypadku wystąpienia rozbieŜności pomiędzy Projektem
Wykonawczym, a Projektem Budowlanym Zamawiający dokona przedłuŜenia terminu
zakończenia robót oraz pokryje koszty z tym związane.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje przedłuŜenia terminu i nie przewiduje zwiększenia kosztów.
Architektura:
1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe obowiązek wycinki drzew nałoŜony na Wykonawcę przez
Zamawiającego nie koliduje z jakimikolwiek okresami ochronnymi/lęgowymi mogącymi
wystąpić po przekazaniu Wykonawcy placu budowy. W przypadku zaistnienia takich
okoliczności, fakt ten moŜe uniemoŜliwić Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, a
co za tym idzie spowodować wydłuŜenie terminu realizacji robót.
Odp.
Obowiązek wycinki drzew nie koliduje z okresami ochronnymi drzew.
2. Ze względu na fakt, Ŝe dokumentacja jest bardzo obszerna, prosimy o udostępnienie
rysunków w wersji dwg.
Odp.
Zamawiający nie udostępni dokumentacji w formacie dwg.
PYTANIA III
Czy Zamawiający udostępni projekt na systemy teletechniczne i ppoŜ, takie jak:
DSO, SAP, CCTV, SSWiN, KD, Nagłośnienie, wykonanie systemu zarządzania sprzedaŜą na
obiekcie, kontroli biletów i identyfikacji kibiców itd.
W udostępnionej dokumentacji nie ma wzmianki o jakimkolwiek z nich (jedynie system LAN).
Czy w zakresie Wykonawcy naleŜy zaprojektowanie ww. systemów?
Czy hala ma być dostosowana do wymogów ustawy o imprezach masowych?
Ad.1
Odp.
W zakresie wykonawcy naleŜy wykonać projekty wymienionych systemów, koszt tych projektów został
określony w przedmiarze pozostałe w pozycji nr 6.
Ad.2
Odp.
Hala ma być dostosowana do wymogów ustawy o imprezach masowych
PYTANIA IV
…, 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 wraz z zapleczem w zakresie
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne
mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne wraz z wykończeniem
3
3
wnętrz powierzchni zabudowy minimum 2 500 m i kubaturze minimum 35 000 m .
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Naszym zdaniem uzyskanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dającego gwarancję
naleŜytego wykonania zamówienia moŜna uzyskać wykonując realizację (budowa, przebudowy)
jednej hali o wskazanych parametrach. I o taką teŜ zmianę wymagań zawartych w SIWZ wnosimy.
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 zawęŜać kręgu podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
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.
… jest podmiotem zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia w sposób naleŜyty i
zgodny z zasadami sztuki budowlanej, jednak tak sformułowanie warunki przetargu wykluczają nas z
udziału w tym postępowaniu.
ToteŜ wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu. Pozwoli to takŜe na udział w
postępowaniu większej ilości Wykonawców jak równieŜ na uzyskanie bardziej konkurencyjnej oferty
cenowej przez zamawiającego.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIA V
1. Dotyczy zapisu zamieszczonego w SIWZ, strona 14, Część XI Informacje dodatkowe,
punkt 4: „Finansowanie zadania (…) do wysokości środków zabezpieczonych w budŜecie (…)
zastrzega się prawo do ograniczenia zakresu zadania (…)” – w związku z podanym zapisem
proszę o informację o jakiej kwocie mowa?
Odp.
Wykreśla się punkt 4 Części XI SIWZ
2. Dotyczy zapisu w SIWZ, strona 7, Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty, punkt
3, podpunkt 2: „(…) w kosztorysie ofertowym naleŜy wskazać producenta oraz oznaczenie
katalogowe (…)”-proszę o potwierdzenie iŜ powyŜszy zapis dotyczy tylko przypadku, gdy
Wykonawca proponuje produkt równowaŜny. Natomiast w przypadku wyceny zgodnie z
projektem nie jest to wymagane.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych”.
3. SIWZ Cz. IV pkt 3 ust. 2 proszę wskazać listę materiałów, do których ewentualnie naleŜy
podać nazwę producenta i numer katalogowy, poniewaŜ w przeciwnym razie powstaną
ogromne rozbieŜności pomiędzy Wykonawcami w zakresie interpretacji zapisów SIWZ jak i w
zakresie szczegółowości materiałów. Dodatkowo pewne materiały typu: beton, stal, itd.. nie
posiadają swoich numerów katalogowych. Prosimy równieŜ o podanie, gdzie Zamawiający
przewiduje takie dopiski, skoro zgodnie z SIWZ nie moŜna ingerować w formę przedmiarów i
naleŜy je wykonać ściśle w oparciu o załączone do SIWZ.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych”.
4. Proszę o informację, skąd w przedmiarze, w Elemencie 1.7 „Kody CPV: 45320000-6 Roboty
izolacyjne /Izolacja przeciwwodna pod płytą fundamentową oraz na ścianach
fundamentowych”, pozycje związane z izolacją powierzchni matami bentonitowymi: 35 i 36
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(dotyczy fundamentów płyta i ściany), skoro w projekcie nie ma na ten temat informacji? Jest
zastosowana technologia TBW, która z kolei nie ma swojej pozycji w przedmiarze. Czy naleŜy
ją zatem wycenić w pozycjach związanych z robotami Ŝelbetowymi fundamentów? JeŜeli tak
to proszę wskazać pozycje.
Odp.
Płytę fundamentową oraz ściany fundamentowe naleŜy wycenić zgodnie z zapisami w
dokumentacji projektowej w technologii TBW. Koszty tych prac ująć w pozycjach dotyczących
wykonania w/w elementów które znajdują się w przedmiarze. Pozycje związane z wykonaniem
izolacji z mat bentonitowych znajdujące się w przedmiarze naleŜy ująć w wycenić.
5. Proszę o informacje, w której pozycji przedmiaru przedstawiono prace i zarazem koszty
dotyczące montaŜu trzpieni na przebicie firmy Halfen?
Odp.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zamówieniach publicznych nie moŜna wskazywać
konkretnych firm i producentów ( jak w Państwa pytaniu) Koszt montaŜu trzpieni na przebicie naleŜy
ująć w pozycjach dotyczących wykonania elementów Ŝelbetowych, które znajdują się w przedmiarze.
6. Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowych, gdzie występuje „0” w pozycjach związanych z
ilością. Są to: Element 1.17 ZIELONY DACH NA TARASIE KAWIARNI poz. 106, 107, 108,
109/ Element 1.18 ZIELONY DACH NAD PRZEJŚCIEM W WALE poz. 119.
Odp.
W pozycjach przedmiarowych przedmiaru robót, „związanych z ilością. Są to: Element 1.17
ZIELONY DACH NA TARASIE KAWIARNI poz. 106, 107, 108, 109/ Element 1,18 ZIELONY DACH
NAD PRZEJŚCIEM W WALE poz. 119” naleŜy przyjąć ilość 0,004 ha
7. Proszę o informację, co w sytuacji wystąpienia rozbieŜności pomiędzy przedmiarem, a
dokumentacją projektową (ilości, jednostka, materiał)? Czy naleŜy to zgłaszać i Zamawiający
będzie te dane weryfikował? Dodatkowo, jeŜeli takie rozbieŜności pojawią się w dalszym toku
analizy dokumentacji, jednak po terminie zadawania pytań, czy naleŜy to do Zamawiającego
przesłać? W tej sytuacji, czy Zamawiający wykaŜe się dobrą wolą i odpowie na przesłane
pytania i uwagi?
Odp.
Zamawiający w miarę moŜliwości odpowie na zadane pytania.
8. Proszę o informację jaką ilość kolan 90st Fi 50 mm naleŜy przyjąć w pozycji 60 przedmiaru
dot. instalacji wody i kanalizacji, poniewaŜ pozycja jest bez ilości.
Odp.
NaleŜy przyjąć 5 sztuk kolan fi50
9. Czy wycena węzła cieplnego oraz przyłącz sieci cieplnej wchodzi w zakres GW czy będzie
wykonywany przez MPEC?
Odp..
Cały zakres wykonania wymiennikowni leŜy po stronie wykonawcy.
PYTANIA VI
Proszę o informacje, czy jest przewidziany Systemy Zarządzania Budynkami (BMS) na hali?
Czy będzie kolejny przetarg na systemy teletechniczne, audio, bezpieczeństwa, ppoŜ?
Proszę wskazać poprawną ilość gniazd komputerowych i telefonicznych.
W przedmiarze jest 82 szt., w opisie 96 szt., w schemacie blokowym 61 szt., a po przeliczeniu z
rzutów poszczególnych kondygnacji wychodzi 72 szt.
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Ad.1
Odp: Nie
Ad.2
Odp: Nie
Ad.3
Odp.:
Ilość gniazd RJ45 przyjąć zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji (naleŜy przyjąć 72 szt.)
PYTANIA VII
Proszę o weryfikację kosztorysu: „Roboty ogólnobudowlane – DROGI, PARKINGI, CHODNIKI – ETAP
1+2” →Element 3 „Odwodnienie ST 03.00.00”→pozycja 34 „Wzmocnienie podłoŜa (…)”, podana
jednostka miary jest nieprawidłową i zawiera liczbę 110.
Odp.
W pozycji nr 34 naleŜy przyjąć m2 jako jednostkę miary
PYTANIA VIII
Architektura:
1. Bardzo proszę o dokładny spis elementów wyposaŜenia wchodzących w skład pozycji
209. " Dostawa i montaŜ sprzętu sportowego w/g specyfikacji w projekcie", poniewaŜ w
opisie technicznym pojawiają się elementy wyposaŜenia z dopiskiem "poza zakresem
inwestycji i dokumentacji Technicznej" co budzi wątpliwości przy wycenie.
Odp.
Zakres oferty zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie.
2. Bardzo proszę określenie parametrów elementów wyposaŜenia w pozycji przedmiarowej
210. "Dostawa i montaŜ szafek w szatniach".
Odp.
Parametry szafek zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną
3. Bardzo proszę o określenie parametrów szatni automatycznej przewidzianej w hallu
(pozycja 199 Przedmiaru architektura i konstrukcja), tj. typ szafki, rozmiary, materiał z
którego ma być wykonana, czy przewidziana jest ławka, rodzaj zamka oraz czy jest
system elektroniczny.
Odp.
W miejsce szatni automatycznej naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem
wykonawczym architektury
4. Proszę o podanie parametrów płytek z pozycji 167. "Licowanie ścian płytkami 30x30 na
klej, metoda kombinowana".
Odp.
Parametry płytek zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
5. Bardzo proszę o podanie parametru antypoślizgowości płytek z pozycji 153. "Posadzki
płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda
kombinowana" poniewaŜ w dokumentacji pojawiają się rozbieŜności.
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Odp.
Parametry płytek zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
6. Bardzo proszę o wyjaśnienie jaki wymiar blatu wchodzi w skład 1 kompletu w pozycji 197.
"Dostawa i montaŜ blatów łazienkowych".
Odp.
Wymiar blatu zgodnie z dokumentacją projektową
7. Bardzo proszę o podanie co dokładnie wchodzi w skład 1 kompletu w pozycji 196.
"Dostawa i montaŜ wyposaŜenia toalet dla niepełnosprawnych"
Odp.
W skład kompletu wyposaŜenia toalet wchodzi: miska ustępowa, umywalka, poręcz uchylna
x3, poręcz prosta, lustro uchylne, podajnik papieru toaletowego, dozownik mydła, suszarka do
rąk, szczotka do toalety
8. Bardzo proszę o podanie parametrów z sufit podwieszany z siatki stalowej chemicznie
rdzewionej,
tj.
wielkość
oczka,
przezierność,
grubość,
zastosowanie
zewnętrzne/wewnętrzne.
Odp.
Parametry sufitów zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
9. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o komplet rysunków zestawienia drzwi,
które jest niezbędne to prawidłowej wyceny. Bardzo proszę o udostępnienie rysunku 0802
W A ZD2, poniewaŜ w pliku "0802 W A ZD2.pdf" znajduje się zestawienie 0802 W A ZD1
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma rysunek został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Formalne:
10. Prosimy o określenie typów imprez jakie mają być organizowane (masowe imprezy
sportowe, artystyczno-rozrywkowe, imprezy masowe podwyŜszonego ryzyka itp.)
Odp.
Imprezy masowe.
11. Prosimy o określenie jakie zawody i na jakim poziomie będą rozgrywane (np.. Piłka noŜna
rozgrywki ligowe ekstraklasa)
Odp.
O rodzaju imprez sportowych zadecyduje przyszły operator.
12. W SIWZ , Część IV punkt 3.2) znajduje się zapis „W kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów
budowlanych”.
Z uwagi na bardzo duŜą ilość pozycji kosztorysowych we wszystkich branŜach i wysoki
stopień skomplikowania obiektu, bardzo prosimy o zwolnienie oferentów z powyŜszego
obowiązku i wykreślenie powyŜszego zapisu z SIWZ.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych”.

BranŜa Elektryczna:
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13. W kosztorysie ofertowym – Instalacje elektryczne i niskoprądowe w rozdziale MontaŜ opraw
oświetlenia zewnętrznego w pozycji : Ku nr 339 jest montaŜ opraw A2 kpl.15, wg dokumentacji
jest kpl.23. Którą wartość przyjąć.
Odp.
NaleŜy przyjąć ilość wg dokumentacji ( ilość 23).
14. W dokumentacji
występują
oprawy o symbolach jn,
(lecz nie ujęte w kosztorysie
przedmiarowym)
- oprawa EW - szt.16
- oprawa K3 - kpl.24
- oprawa D5 - kpl.13.
Prosimy o podanie ich typów i gdzie naleŜy je ująć.
Odp.:
EW to oprawa ewakuacyjna, zewnętrzna, bez piktogramu. Oprawy K3 to belki BU136, D5 to oprawa
dostropowa DNCE 2x26 G (ES System)
NaleŜy dodać pozycję do przedmiaru do przedmiaru instalacje elektryczne grupa 1.3 element 1.3.1
dodać pozycję 370A.
15. Prosimy o podanie typów dla opraw : U1 szt.37 oraz dla U2 szt.4.
Odp.
Oprawy U1 i U2 to kinkiety w wykonaniu indywidualnym, wg proj. wnętrz.
16. Brak dokumentacji dla Instalacji elektrycznej i AKPiA (w przedmiarze ofertowym występuje
szafa SA ) oraz dla Oświetlenia terenu.
Odp.:
W załączeniu do niniejszego projekt AKPiA został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
PYTANIA IX

1. Ze względu na fakt, iŜ podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o
potwierdzenie, Ŝe wykonawca winien przedłoŜyć deklarację właściwości uŜytkowych
potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego
systemu podłogi sportowej, z wyŜej przywołaną normą.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową.

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 równowaŜnych. Jest to element ograniczenia konkurencji i równego taktowania
wykonawców. PowyŜsze certyfikaty, podobnie jak polskich federacji sportowych, są opiniami
wydawanymi bez badania podłogi. Więc nie świadczy to w Ŝaden sposób o jakości podłogi lub
wykładziny sportowej. WyŜej wskazane certyfikaty to nie jest dokument potwierdzający wymaganą
jakość nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszącym się do jakichkolwiek parametrów technicznych,
norm lecz jest dokumentem mówiącym, Ŝe dany producent jest technicznym partnerem danej
organizacji. Certyfikat FIVB, EHF, IHF, czy FIBA ma charakter dobrowolny, uzyskuje się go po
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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 wiąŜe się z dodatkowymi kosztami, które ponoszone są przez producentów
nawierzchni syntetycznych. JednakŜe posiadanie statusu partnera danej organizacji nie jest związana
z parametrami jakościowymi oferowanych nawierzchni, poniewaŜ wszystkie nawierzchnie podłóg
sportowych weryfikowane są pod względem parametrów technicznych w zakresie zgodności
z obowiązującą normą PN-EN 14904. Podkreślić więc naleŜy, Ŝe jest to deklaracja lobbingowa a nie
certyfikat normalizacyjny, dlatego teŜ nie moŜe on być wymagany przez Zamawiającego, jest więc
dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Równie
dobrze moŜna Ŝądać dla podłogi sportowej certyfikatu Polskiego Związku Działkowców. Czy
Zamawiający odstępuje od Ŝądania stronniczych opinii wybranych federacji sportowych w formie
certyfikatów?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową.

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 moŜe wykonać jedna firma. Zwracamy uwagę na fakt, Ŝe
przedmiot zamówienia opisuje się, zgodnie z art. 30 pkt. 1 Ustawy PZP, za pomocą cech technicznych
i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W Polsce,
obowiązującą normą dotyczącą podłóg sportowych jest norma PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
– Specyfikacja”. Norma ta dzieli podłogi powierzchniowo-elastyczne na podłogi typu 3 i 4. PoniewaŜ
kaŜdy producent profesjonalnych podłóg sportowych produkuje podłogi wg własnej technologii,
oczywistym jest, Ŝe nie będą one osiągały identycznych wyników pod kątem normy PN-EN 14904.
Dlatego teŜ norma określa wartości graniczne dla poszczególnych parametrów oraz typów. Na
podstawie wyników testów danej podłogi jest ona klasyfikowana jako podłoga typu 3 lub 4 –
najwyŜszy. Wnosimy zatem o sprostowanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującą normą
EN 14904 .
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową.
4. Czy Zamawiający wyraŜa 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 uŜytkową (ścieralną), która bezpośrednio
odpowiada za odporność na zuŜycie. 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 zuŜycia wykładziny. Niestety chyba w wyniku szybkiej procedury kopiuj-wklej coś się nie
udało, gdyŜ 0,66+1,41 = 2,07, a w projekcie wykonawczym na stronie 11 jest wskazana łączna
wartość 2,1 mm. Gdzieś zabrakło 0,03 mm.
Proponowana przez nas nawierzchnia z PVC jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych: w
halach sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do
rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np.
piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki (certyfikat IHF, FIBA, Polskiego Związku Piłki Siatkowej). Oprócz
zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu słuŜy do prowadzenia zajęć gimnastycznych
dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

9

Nawierzchnia z PVC dzięki powłoce Topclean XP protection posiada bardzo wysoką odporność na
ścieranie, zuŜycie, 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 równieŜ znakomite odkształcenie pionowe.
Nawierzchnia PVC jest nieszkodliwa dla zdrowia, znacząco ogranicza rozwój grzybów i bakterii. Jest
przyjazna środowisku i wpływa na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: ilość lotnych związków
organicznych (VOC) jest mniejsza niŜ 100 µg/m3.
Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią PVC spełniają wymagania normy EN
13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. Przy tego typu obiektach i
niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie
powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu
rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2,
które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej
młodzieŜy, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie
pionowe”, jak i moŜliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i
„amortyzacja uderzenia”.
Nawierzchnia PVC 6,5 mm
Właściwości

Normy

MontaŜ
pływająco

Właściwości sportowe
Współczynnik tarcia

EN 13036-4

88

Amortyzacja uderzeń

EN 14808

26

27

28

Odkształcenie pionowe

EN 14809

1,1 mm

1,3 mm

1,3 mm

Odbicie pionowe piłki

EN 12235

100,00%

99%

100,00%

Współczynnik połysku

EN ISO 2813

14,40%

na Klejenie
podłoŜa

do Klejenie
punktowe

Klasyfikacja
Reakcja na ogień

EN 13501-1

Emisja formaldehydu
Zawartość pentachlorofenolu
Właściwości techniczne
Warstwa uŜytkowa
Odporność na ścieranie
Odporność na wgniecenia
Odporność
toczne

na

obciąŜenia

Odporność na uderzenia

EN 717-1
EN 717-2
EN 12673

Cfl-S1
na podłoŜu betonowym i deskach drewnianych
Brak
Brak

EN 429
0,70 mm
EN ISO 5470- 0,098 g
1
EN 1516
0,21 mm
EN 1569
EN 1517

0,40 mm

≤ 0,5 mm
Brak uszkodzeń
Brak uszkodzeń
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Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową.
PYTANIA X
1. W kosztorysie przyjęto do wykonania ściany, słupy, stropy, schody, mury oporowe – w
technologii zwykłej a nie jak w opisie do projektu czyli z betonu architektonicznego. Prosimy o
podanie ilości ścian, stropów, belek, słupów, schodów – które naleŜy wykonać w technologii
betonu architektonicznego.
Odp.
Zgodnie z projektem architektem wykonawczym wszystkie elementy widoczne naleŜy wykonać z
betonu architektonicznego. Koszt betonu architektoniczne naleŜy ująć w pozycjach z przedmiaru
dotyczących wykonania elementów Ŝelbetowych: ścian, słupów, stropów, belek, schodów, murów
oporowych, które znajdują się w przedmiarze.
2. Zgodnie z przedmiarem architektury i konstrukcji poz. nr. 201 dotyczy wykonania konstrukcji
stalowych zabezpieczonych p.poŜ. i antykorozyjnie. Prosimy o podanie do jakiej
ognioodporności naleŜy przyjąć konstrukcję.
Odp.
Zgodnie z operatem przeciwpoŜarowym stanowiącym część projektu wykonawczego architektury
3. Zgodnie z opisem architektury przewiduje się szlifowanie betonu ścian, stropów, posadzki,
schodów, itp. Brak pozycji kosztorysowej w przedmiarze na wymieniony zakres prac. Prosimy
o podanie czy przyjmować do wyceny szlifowanie betonu oraz podanie ilości.
Odp.
Koszt wykonania w/w wymienionych czynności naleŜy ująć w pozycjach dotyczących wykonania
elementów Ŝelbetowych, które znajdują się w przedmiarze
4. Brak w przedmiarach zakresu na wykonanie impregnacji powierzchni betonu
architektonicznego. Prosimy o podanie jakimi środkami naleŜy zabezpieczyć beton oraz jaką
ilość powierzchni przyjąć do wyceny?
Odp.
Koszt wykonania impregnacji powierzchni betonu architektonicznego naleŜy ująć w pozycja
dotyczących wykonania w/w elementów, które znajdują się w przedmiarze
Środki do impregnacji – zgodnie ze specyfikacja projektową
5. Brak w przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem Mobilnej zapory deszczowej
zgodnie z opisem architektury. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp.
Mobilna zapora deszczowa znajduje się pomiędzy parkingiem a schodami elewacji wschodniej (w
linii ze schodami). Długość zapory ok. 10m, wys. nie więcej niŜ 1,2m
Mobilne zapory deszczowe naleŜy ująć w ofercie w kosztorys pn. pozostałe, naleŜy dopisać
pozycję nr 9.
6. Prosimy o zwrócenie uwagi na pozycję nr. 153 przedm. architektura, czy podana ilość jest
prawidłowa?
Odp.
W poz.153 naleŜy przyjąć obmiar zgodny z pozycją 152 czyli 421,412m2, a nie 42,412m2
7. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 171 przedmiar architektura. Czy w wymienionej pozycji
naleŜy przyjąć malowanie sufitów Ŝelbetowych? Prosimy podanie jakimi preparatami naleŜy
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wykończyć sufit?
Odp.
NaleŜy przyjąć wykończenie stropu w technologii barwionej w masie
8. Prosimy o informację czy w pozycji nr. 188 przedmiar architektura naleŜy uwzględnić
konstrukcję stalową czy tylko fasadę aluminiową z przeszkleniami? Prosimy tonaŜu
konstrukcji stalowej jaka naleŜy przyjąć do wyceny?
Odp.
Pozycja dotyczy „Dostawy i montaŜu konstrukcji stalowej wraz z przeszkleniem na ścianach
elewacji”. Tak wiec w tej pozycji naleŜy podać cenę w stosunku do powierzchni elewacji,
kompletnego wykonania fasady na ścianach elewacji z uwzględnieniem fasady aluminiowej z
przeszkleniem oraz stalowej konstrukcji wsporczej.
9. Brak w przedmiarze dylatacji systemowych murów oporowych.
Odp.
Koszt wykonania dylatacji systemowych murów oporowych naleŜy ująć w pozycjach dotyczących
wykonania muru oporowego, które znajdują się w przedmiarze
PYTANIA XI
W związku z przetargiem 2015/S 194-350940, pragniemy uzyskać informację dotyczącą wykazu
personelu biorącego udział w wykonywaniu zamówienia. W załącznikach przez Państwa
przewidzianych nie ma miejsca na wyszczególnienie składu osobowego. Prosimy o informację, czy w
takim razie sami mamy stworzyć taką listę czy teŜ nie jest ona konieczna,
Odp.
Wymagane do oferty oświadczenia i dokumenty określone zostały w Części IV SIWZ.
PYTANIA XII
Prosimy o udostępnienie projektu” Instalacja elektryczna i AKPiA w pomieszczeniu wymiennikowni”.
Brak projektu uniemoŜliwia wycenę tego zakresu.
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma projekt zostaje zamieszczony na stronie internetowej.
PYTANIA XIII
PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W opisie do PW str. 124-126, pkt 16.6.2 Zamawiający wyszczególnił zakres wyposaŜenia sportowego
Hali 100-lecia KS Cracovia zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniŜsze pytania dotyczące
zakresu tego wyposaŜenia:
Koszykówka – boisko główne + 3 boiska treningowe
Pytanie 1
Czy w celu zapewnienia jednakowych parametrów (np. jednakowa elastyczność obręczy, jednakowa
„twardość” tablic) zarówno w trakcie treningów jak i oficjalnych zawodach Zamawiający oczekuje
dostawy koszy najazdowych pochodzących od jednego producenta?
Odp.
Nie ma takiego wymogu, patrz dokumentacja projektowa
Pytanie 2
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Czy Zamawiający oczekuje dostawy koszy najazdowych z system rozkładania/składania kosza
wykorzystującym naturalną grawitację oraz energię zgromadzoną w spręŜynach? Takie rozwiązanie
pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek części elektrycznych czy hydraulicznych, co znacznie
obniŜa koszty eksploatacji i ogranicza do minimum ryzyko ewentualnych usterek (np. wyciek oleju z
układu), a takŜe pozwala na rozłoŜenie/złoŜenie kosza najazdowego przez jedną osobę.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 3
Zamawiający opisał osiem koszy (4 pary): - dwa kosze (1 para) na boisko główne o wysięgu 3,25 z
atestem FIBA- sześć koszy (3 pary) na boiska treningowe, o wysięgu 2,25 bez atestu FIBA
Czy Zamawiający dopuści dostawę 3 par koszy – oszczędność przestrzeni magazynowej i
pieniędzy:
- dwóch koszy (1 para) na boisk główne z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej
(FIBA Approved Level 1), wysięg regulowany 325 -245 cm (umoŜliwia uŜywanie kosza w układzie
centralnym – wysięg 325cm oraz w układzie treningowym – wysięg 245cm; a przez to wyeliminowanie
1 pary koszy treningowych), z system rozkładania/składania kosza wykorzystującym naturalną
grawitację oraz energię zgromadzoną w spręŜynach (takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie
jakichkolwiek części elektrycznych czy hydraulicznych, co znacznie obniŜa koszty eksploatacji
i ogranicza do minimum ryzyko ewentualnych usterek np. wyciek oleju z układu, a takŜe pozwala na
rozłoŜenie/złoŜenie
kosza
najazdowego
przez
jedną
osobę?
- czterech koszy (2 pary) na boisk treningowe z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki
Koszykowej (FIBA Approved Level 3), wysięg 245 cm (taki sam jak w koszykówce głównej po
złoŜeniu), z system rozkładania/składania kosza wykorzystującym naturalną grawitację oraz energię
zgromadzoną w spręŜynach (takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie jakichkolwiek części
elektrycznych czy hydraulicznych, co znacznie obniŜa koszty eksploatacji i ogranicza do minimum
ryzyko ewentualnych usterek np. wyciek oleju z układu, a takŜe pozwala na rozłoŜenie/złoŜenie kosza
najazdowego przez jedną osobę?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 4
Czy aby ograniczyć nacisk na posadzkę sportową Zamawiający oczekuje dostawy koszykówek
najazdowych z ramą stabilizującą, automatycznie opadającą (gwarantuje równomierne rozłoŜenie sił
2
nacisku - maksymalnie 2,3 kg/cm ) i ustawiającą obręcz na wysokości 305 cm?
Odp.
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
Koszykówka najazdowa – czy Zamawiający wymaga udzielenia 10 letniej gwarancji na tablicę do
koszykówki (tablica wykonana ze szkła hartowanego opartego na stalowej, lakierowanej ramie)?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 6
Czy osłony konstrukcji koszykówek najazdowych powinny być grube na minimum 20 cm?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA
Approved Level 1 dla koszykówki głównej oraz FIBA Approved Level 3 dla koszykówki treningowej)?
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Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści słupki do siatkówki profesjonalne (dla boiska głównego oraz 3 boisk
treningowych), wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), tuleje profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek
304), dno spawane, aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty
wewnątrz profilu? Konstrukcja aparatu napinającego umoŜliwia płynną regulację wysokości siatki w
zakresie 106-250 cm, co daje moŜliwość uŜywania słupków takŜe do gry w tenisa i badmintona. Korba
w komplecie?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 9
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane słupki do siatkówki profesjonalne
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 10
Czy Zamawiający oczekuje, aby rama podłogowa do siatkówki (dla boiska głównego oraz 3 boisk
treningowych) spełniała poniŜsze kryteria:
- wykonana ze stali, cynkowana galwanicznie, w okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w
zaleŜności od koloru parkietu) bądź syntetycznej wykładzinie sportowej w kolorze toŜsamym do
wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyŜej) deklem maskującym wykonanym ze stali
czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści osłony słupków do siatkówki (dla boiska głównego oraz 3 boisk
treningowych) na sztywnej konstrukcji, gdzie wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości
3 cm i gęstości ok. 100 kg/m3; pokrytych wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym; mocowanych
w min. 2 punktach na rzep, składanych na zawiasie, posiadających certyfikat uprawniający do
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 12
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane osłony słupków do siatkówki
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 13
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Czy Zamawiający oczekuje siatki do siatkówki turniejowej (dla boiska głównego i 3 boisk
treningowych), górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm? Dodatkowo
wyposaŜona w boczne wzmocnienia, mocowanie do słupków w 4 punktach, polipropylen, kolor
czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. W komplecie antenki jednoczęściowe z kieszeniami,
mocowane na rzep.? Siatka posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez
Polskie Centrum Akredytacji.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 14
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane siatki do siatkówki odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat uprawniający do
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści stanowisko sędziowskie do siatkówki stalowe, składane (wym. po złoŜeniu
nie większe niŜ 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.)? Podest z regulacją wysokości, wykonany z
aluminiowej blachy ryflowanej, mocowane do słupka za pomocą rzepów. Lakierowane proszkowo na
kolor czerwony (RAL 3020), wyposaŜone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niŜ 50 kg? ?
Stanowisko posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub
certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum
Akredytacji.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 16
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane stanowisko sędziowskie do siatkówki
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 17
Czy Zamawiający oczekuje dostawy wieszaka na siatkę wykonanego ze stali nierdzewnej z uchwytem
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (niebrudzącym)?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści słupki do tenisa ziemnego profesjonalne, wykonane z profilu aluminiowego
80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005), aparat napinający w całości oraz
korba (chowana w słupku) w komplecie?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 19
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Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane słupki do tenisa odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat uprawniający do
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuści słupki do tenisa ziemnego treningowe, wykonane z profilu stalowego o
średnicy 76 mm, lakierowanego dwukrotnie (farba podkładowa + proszkowo na kolor zielony RAL
6005). Aparat napinający w komplecie?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści tuleję profilu 80x80 mm, ze stali nierdzewnej, głębokość 335 mm (dla hali
sportowej), dno spawane?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 22
Czy Zamawiający oczekuje, aby rama podłogowa do tenisa spełniała poniŜsze kryteria:
- wykonana ze stali, cynkowana galwanicznie, w okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w
zaleŜności od koloru parkietu) bądź syntetycznej wykładzinie sportowej w kolorze toŜsamym do
wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyŜej) deklem maskującym wykonanym ze stali
czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z
siedziskiem polipropylenowym (z wysokim oparciem) i podłokietnikami. Schody wykonane z
aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z rury aluminiowej ø35 mm?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 24
Czy Zamawiający dopuści siatkę do tenisa ziemnego polietylenowa, grubość 3 mm, z fartuchem, kolor
czarny?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 25
Czy Zamawiający uŜywając zapisu „bramki do piłki ręcznej” ma na myśli bramki posiadające certyfikat
Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) oraz certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną
przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 26
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Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane bramki do piłki ręcznej odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć:
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF)
- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z
normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 27
Czy Zamawiający oczekuje dostawy bramek do piłki ręcznej wg poniŜszej specyfikacji:
„Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749), z certyfikatem IHF
(Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej) oraz z certyfikatem uprawniającym do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji? Głębokość minimalna wewnątrz szkieletu
(mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna,
mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych talerzyków). Światło
bramki skręcane (naroŜniki spawane) przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu
aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym uŜebrowaniem
przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo: podkład kolor biały (RAL 9003) oraz pasy - niebieski (RAL 5010) lub czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL
9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki)
składany bez uŜycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki
cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką
M12 (do montaŜu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do
płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości
min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoŜa; 4 szt.); linki elastyczne do montaŜu siatki do światła i
szkieletu bramki; wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do
światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.)?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 28
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane siatki do piłki ręcznej z łapaczem
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 29
Czy Zamawiający uŜywając zapisu „bramki do piłki noŜnej halowej” ma na myśli bramki posiadające
certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z
normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 30
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane bramki do piłki noŜnej halowej
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
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Odp.
NIE
Pytanie 31
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane siatki do piłki noŜnej halowej
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
Pytanie 32
Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane konstrukcje do pionowego podnoszenia kotary posiadały
certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą
wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
TAK
Pytanie 33
Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane konstrukcje do pionowego podnoszenia
kotary odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć
certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności
z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?
Odp.
NIE
PYTANIA XIV
1. Prosimy o potwierdzenie, iŜ wykonanie przyłącza ciepłowniczego wchodzi w zakres przetargu
jako prace do wykonania przez Wykonawcę.
Odp.
Cały zakres wykonania wymiennikowni leŜy po stronie wykonawcy
2. Prosimy o potwierdzenie, iŜ cały zakres wymiennikowni a więc niskie parametry i wysokie
wchodza w zakres przetargu jako prace do wykonaia przez Wykonawcę (zarówno zakres
dostawcy jak i odbiorcy ciepła).
Odp.
Cały zakres wykonania wymiennikowni leŜy po stronie wykonawcy.
3. Prosimy o udostępnienie rysunku 0802 WA ZD2. W dokumentacji przetargowej pod nazwą
0802WA ZD2 został zamieszczony rys. 0802 WA ZD1.
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma rysunek zostaje zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
PYTANIA XV
1. W związku z tym, Ŝe Wykonawca ponosi koszty aktualizacji dokumentacji wraz z uzgodnieniami
prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie jest uzgodniona dokumentacja. W szczególności prosimy o
przesłanie decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno- budowlanego i pozwolenia na budowę.
Odp.
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W załączeniu do niniejszego pisma skan decyzji PNB zostaje zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Prosimy o potwierdzenie, ze przekazany Projekt Wykonawczy nie wprowadza istotnych zmian,
które wymagałyby sporządzenia Zamiennego Projektu Architektoniczno- Budowlanego.
Odp.
Projekt wykonawczy naleŜy dostosować do obowiązujących przepisów
3. W związku z tym, ze przekazany Projekt Wykonawczy zawiera m.in. projekty przyłączy prosimy o
wyjaśnienie jaka dokumentację projektową Wykonawca ma sporządzić zgodnie z paragrafem 2 ustęp
1 umowy.
Odp.
Wykonawca winien uzgodnić projekty przyłączy oraz dostosować obiekt do obowiązujących przepisów
4. Prosimy o przesłanie spisu rysunków w Projekcie Wykonawczym w branŜy architektonicznej.
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma zestawienie rysunków zostaje zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
PYTANIA XVI
1. Proszę o informację, czy w zakresie wyceny jest brama Małkowski-Martech? JeŜeli tak proszę o
wskazanie pozycji, gdzie naleŜy ja wycenić.
Odp.
Element 1.36 „Wybrane wyposaŜenie”, poz 209 – „dostawa i montaŜ sprzętu sportowego w/g
specyfikacji w projekcie”
2. Proszę o informację, czy w zakresie wyceny SA parapety firmy Probet-Dosag? JeŜeli tak proszę o
wskazanie pozycji, gdzie naleŜy ja wycenić.
Odp.
Dostawę i montaŜ parapetów naleŜy wycenić w rozdziale 1.22 „Dostawa i montaŜ stolarki” w
pozycjach dotyczących dostawy i montaŜu okien jako element stolarki okiennej.
3. Proszę o informację, czy w wycenie SA rolety fasadowe? JeŜeli tak proszę o wskazanie pozycji,
gdzie naleŜy ja wycenić.
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić i wycenić o pozycje nr 217 przedmiar architektura i konstrukcja.
Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaŜ Ŝaluzji fasadowych – 1 kpl wycena wg rysunków projektu
architektury
4. Proszę o weryfikację ilości robót Ŝelbetowych związanych z pozycja: płyta fundamentowa. Jest
ona znacznie zaniŜona.
Odp.
Do wyceny naleŜy przyjąć ilości określone w przedmiarze robót
5. Proszę o informację, która pozycja kosztorysu dotyczy montaŜu sufitów podwieszanych firmy
Knauf?
Odp.
Przedmiar architektura i konstrukcja Element 1.26
6. Proszę o informację, która pozycja kosztorysu związana z robotami dotyczącymi posadzek
zewnętrznych zawiera w sobie wymagania projektowe związane z wykorzystaniem betonu B-40
drogowego z dodatkiem bazaltu?
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Odp.
Element 1.24 „Wykończenie posadzek ”, poz. od 158 do 161 przedmiar architektura i konstrukcja
PYTANIA XVII
W przedmiarach w elemencie 1.35 Mury oporowe nie uwzględniono elementów trzpieni
1
dylatacyjnych – prosimy o uzupełnienie.
W przedmiarach brak pozycji dostawy i montaŜu trzpieni na przebicie – w której pozycji ująć te
2
elementy?
Prosimy
o zaznaczenie w projekcie konstrukcyjnym elementów Ŝelbetowych wykonanych w
3
betonie architektonicznym.
4
Prosimy o podanie specyfikacji technicznej betonu architektonicznego.
5

Prosimy o spis rysunków.

6

Prosimy o tabelaryczne zestawienie wyposaŜenia.

7

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego w formacie dwg.

8

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

9

Prosimy o przekazania zestawień z podanymi ilościami.

10

Prosimy o wskazanie producenta, którego rozwiązania zostały zastosowane przy projektowaniu
parku linowego.
Poz. 171 przedmiaru architektury zawiera wykończenie sufitów – Ŝelbet barwiony w masie.
Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu, czy to ma być natrysk, zatarcie zaprawą barwioną,
malowanie farbą do betonu. Prosimy o wskazanie marki i producenta.
W zestawieniach drzwi ZD1 i ZD2 jest to samo – rysunki w tabelce opisane są jako 0802 W A
ZD1. Dodatkowo brakuje w nich ilości. Prosimy o uzupełnienie.

11

12
13

Prosimy o zestawienie fasad słupowo-ryglowych.

14

W wyposaŜeniu toalet w przedmiarze wymieniono jedynie toalety dla niepełnosprawnych. Co z
pozostałymi sanitariatami? Czy ich wyposaŜenie jest poza zakresem?
Prosimy o specyfikację szatni automatycznej.

15

Występuje błąd przedmiarowy w poz.149-151 powinno być:
16

17

• Płytki 421,412m2
• Wykładziny
1501,891m2, a nie 150,891m2
• Posadzka sportowa
1476,45m2
Prosimy o weryfikacje przedmiaru.
Czy przewidziany jest na obiekcie system przyzywowy toalet dla niepełnosprawnych?

Ad. 1
Odp.
Koszt wykonania dylatacji systemowych murów oporowych naleŜy ująć w pozycjach dotyczących
wykonania muru oporowego, które znajdują się w przedmiarze, trzpienie naleŜy wycenić w pozycji 204
Ad.2
Odp.
Koszt montaŜu trzpieni na przebicie naleŜy ująć w pozycjach dotyczących wykonania elementów
Ŝelbetowych, które znajdują się w przedmiarze
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Ad.3
Odp.
W betonie architektonicznym naleŜy wykonać wszystkie widoczne elementy konstrukcji
Ad. 4
Odp.:
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w opracowaniu Specyfikacja techniczna wykonania
i Odbioru robót budowlanych dla zakresu branŜy architektoniczno budowlanej rozdział B-04.00.00
Beton architektoniczny oraz w opisie technicznym projektu wykonawczego architektura i architektura
wnętrz rozdział 4 beton architektoniczny
Ad.5
Odp.
Zamawiający nie przekazuje spisu rysunków
Ad.6
Odp.
Zamawiający nie przekazuje tabelarycznego spisu wyposaŜenia
Ad.7
Odp.
Zamawiający nie przekaŜe projektu wykonawczego w formacie dwg.
Ad.8
Odp.
Dokumentacja została załączona do SIWZ.
Ad.9
Odp.
Zamawiający nie przekaŜe zestawień z podanymi ilościami
Ad.10
Odp.
Zamawiający nie wskazuje producentów, park linowy nie tyczy się danej inwestycji
Ad.11
Odp.:
Wymagany Ŝelbet barwiony w masie, tj. z dodatkiem barwników do masy betonowej
Ad.12
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma zestawienie ZD2 zostaje zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
Ad.13
Odp.
Zamawiający nie przekaŜe zestawienia fasad słupowo-ryglowych
Ad. 14.
Odp.:
W zakresie znajduje się standardowe wyposaŜenie toalet
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Ad.15
Odp.
W miejsce szatni automatycznej naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem wykonawczym
architektury
Ad.16
Odp.
W obmiarze robót dla poz. nr 149 dla wykładzin naleŜy przyjąć ilości do wykonania 1501,891m2, stąd
całkowity obmiar pozycji nr 149,150,151 przedmiaru robót naleŜy zmienić z ilości 2048,753 m2 na
ilość 3399,753 m2
Ad 17
Odp.:
System przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych nie został zaprojektowany. W czasie
opracowania projektu nie było takiego wymogu.
PYTANIA XVIII
Proszę o wyjaśnienie róŜnicy w rzędnych pomiędzy tarasem znajdującym się przy wejściu +8,70
(około 48 m^2) a resztą tarasu +8,42 (około 650 m^2). Czy jest to powierzchnia tarasu podniesiona o
te 28 cm czy jakaś pochylnia (patrz strzałka)?
Odp.:
Pomiędzy poziomem +8,42 a poziomem +8,70 zaprojektowano pochylnię o powierzchni ok. 48m²
PYTANIA XIX
1. Z uwagi na wymaganie Zamawiającego uwzględnienia w kosztorysie ofertowym, będącym
załącznikiem do oferty, nazw producentów oraz oznaczeń katalogowych proponowanych wyrobów
budowlanych prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Zebranie w/w informacji
od dostawców jest wysoko-czasochłonne.
Odp.
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 19.11.2015 godz. 10:00
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o pozwolenie na budowę, oraz pozostałe
uzgodnienia formalno-prawne wymienione w spisie treści do projektu budowlanego, a nie
załączone do dokumentacji przetargowej .
Odp.
Wszystkie załączniki formalno-prawne znajdują się w katalogu projekt budowlany – tom I projekt
zagospodarowania terenu – załączniki formalno-prawne, decyzja PNB została załączona z
odpowiedziami.
3. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, podstaw i zasadności sposobu obliczenia ceny podanego w
Części VIII p.4 SIWZ.
Odp.
Kwoty określone w SIWZ zostały szczegółowo przeanalizowane przez Zamawiającego na
podstawie rozeznania rynku oraz preliminarza opłat za wycinkę drzew.
4. Prosimy o wyjaśnienie konieczności sporządzenia lub uaktualnienia dokumentacji projektowej w
zakresie podanym w §2p.1 Istotnych postanowień umowy.
Odp.:
Konieczność wykonania zamiennego pozwolenia na budowę wynika między innymi z aktualizacji
warunków dostawy mediów i zmian w prawie
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5. Prosimy o zmianę §8p.2 pp.7 w zakresie okresu trwania przerwy w prowadzeniu z 1 dnia na 1
miesiąc.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 2 pkt 7 IPU, nadając mu brzmienie:
„7) jeŜeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała
dłuŜej niŜ 1 tydzień,”
6. Prosimy o informację na temat zakresu prac i terminów, które wykona Zamawiający w związku z
koniecznością likwidacji istniejących obiektów na terenie przyszłej budowy (podesty, restauracja,
sklep, baraki, dojścia, przyczepka kampingowa itd.)
Odp.
Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycji zostaną zlikwidowane do momentu
przekazania placu budowy.
7. Czy Wykonawca będzie uprawniony do wykorzystania istniejących słupów tymczasowych
znajdujących się na terenie budowy
Odp.
Wykonawca nie będzie uprawniony do wykorzystania istniejących słupów.
8. Prosimy o podanie ceny, którą naleŜy zapłacić Zamawiającemu za odsprzedaŜ drewna
pochodzącego z wycinki.
Odp.
W Części XI SIWZ Informacje dodatkowe dodaje się pkt 6 o treści
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1. Dokonanie wyceny wartości rynkowej drewna, drzew przeznaczonych do wycinki w ramach
przedmiotowej inwestycji, przez właściwego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy
określający wartość drzewostanu, naleŜy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, i winien
zawierać określenie wartości kaŜdego drzewa na pniu (loco – pomniejszona o wartość ścinki),
ceny za surowiec drzewny naleŜy przyjąć na podstawie aktualnego cennika sprzedaŜy detalicznej
drewna PGL LP Nadleśnictwo Krzeszowice. Ponadto operat szacunkowy winien być sporządzony
zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 518),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.),
- Tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów B. Szymkiewicza,
- Tablicami miąŜszości drzew stojących (M. Czuraja oraz innych autorów).
2. Wykonawca zgodnie z wyceną odkupi drewno od Zamawiającego. Zamawiający wystawi
fakturę na zakup drewna przez Wykonawcę.
9. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o kopie wpisów dokonanych w dzienniku
budowy.
Odp.
Zamawiający nie udostępnia wpisów z dziennika budowy.
10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wymogi dotyczące Konfederacji Sportowych
o których mowa w SIWZ
Odp.
Dokumentacja jest kompletna i nie naleŜy jej uzupełniać.
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11. Czy w ofercie naleŜy wskazać nazwę biura projektowego, które będzie aktualizować lub
sporządzać dokumentację projektową?
Odp.
W ofercie naleŜy wskazać nazwę biura architektonicznego które będzie aktualizować
dokumentację projektową.
12. Prosimy o potwierdzenie iŜ przez dokumentację techniczną wskazaną w zapisie: „Zapis „lub
równowaŜne” zamieszczany w niniejszej dokumentacji przy wskazywanych materiałach naleŜy
rozumieć jako bezwzględną konieczność zachowania dla proponowanego przez Wykonawcę
alternatywnego materiału wszystkich cech materiału wskazanego w Dokumentacji Technicznej. To
znaczy: jego właściwości fizycznych, okresu trwałości i wytrzymałości, zachowania cech obróbki,
odpowiedniego zachowania się w określonych warunkach atmosferycznych w zakładanym czasie
oraz właściwej współpracy z innymi materiałami.” naleŜy rozumieć projekt budowlany oraz
wykonawczy zamieszczone w dokumentacji przetargowej.
Odp.:
Tak
13. Prosimy o podanie nazwy firmy pełniącej funkcję Zarządzającego Realizacją umowy.
Odp.
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
14. Prosimy o informacje w czyim obowiązku leŜy uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i
krzewów.
Odp.
Po stronie zamawiającego
15. Czy w ofercie Wykonawcy naleŜy uwzględnić koszt zakupu i dowozu gruntów zasypowych i
nasypowych z zewnątrz, czy naleŜy wykorzystać grunt z wykopów?
Odp.
NaleŜy wykorzystać grunt z wykopów
16. Czy w ofercie naleŜy przewidzieć koszt demontaŜu istniejącego ogrodzenia?
Odp.:
Tak
17. Prosimy o informację w czyim zakresie leŜy likwidacja istniejącego zasilania energetycznego i
wodnego znajdującego się na terenie budowy, a będącego w kolizji z planowaną budową?
Odp.
W zakresie Generalnego Wykonawcy
18. Czy Inwestor posiada pozwolenie na zrzut wody z odwodnienia wykopów do rzeki Rudawy?
Odp.
Nie
19. Prosimy o informacje czy ciągły i stały Nadzór geotechniczny zostanie zapewniony przez firmę
sprawującą funkcję Zarządzającego realizacją umowy?
Odp.
Nie, cała obsługa inwestycji jest po stronie Generalnego Wykonawcy
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20. W dokumentacji przedmiarach robót nie ma pozycji dotyczącej konieczności wymiany gruntu
nienośnego pod rampą od strony wału. Czy w/w roboty zostaną rozliczone w ramach robót
dodatkowych, czy naleŜy je uwzględnić jako dodatkowe pozycje rozliczeniowe w ofercie?
Odp.
W przedmiarze robót znajduje się pozycja dotycząca konieczności wymiany gruntu nienośnego
pod rampą od strony wału . W elemencie 1.3 – „Wymiana gruntu pod posadowieniem, zgodnie z
dokumentacją konstrukcyjną”’ w poz. 13 w przedmiarze znajduje się opis „Pod murami
oporowymi (tymi na których jest rampa dla niepełnosprawnych) naleŜy wymienić nasyp
niekontrolowany na grunt piaszczysty (ten z wykopu z hali sportowej)”
21. Prosimy o akceptację tolerancji wykonania elementów konstrukcji Ŝelbetowych wg wymagań
określonych opracowaniem ITB – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe”
Odp.:
Tolerancja wykonania elementów konstrukcji Ŝelbetowych wg obowiązujących norm i przepisów.
22. Prosimy o wyjaśnienie co naleŜy rozumieć pod stwierdzeniem: „innej dokumentacji mającej wpływ
na realizację inwestycji – do wglądu u Zamawiającego” - zapis pochodzi z opisu do projektu
wykonawczego architektury. Prosimy o publikację w/w dokumentacji.
Odp.
Kompletna dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej
23. Prosimy o rezygnację z wymogu podania w ofercie: nazw podwykonawców oraz nazw
producentów oraz oznaczeń katalogowych proponowanych wyrobów budowlanych z uwagi na
tajemnicę handlową.
Odp.
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oczekuje
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
Informacja powyŜsza winna znaleźć się w pkt 9 Formularza oferty (załącznika nr 1 do SIWZ) –
Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom. W pozycji Podwykonawca:
Wykonawcy winni wskazać swoje zamierzenia: np. TAK/NIE/NIE DOTYCZY. Wskazanie w tym
miejscu nazwy konkretnego Podwykonawcy równieŜ nie moŜe być traktowane jako błąd po stronie
Wykonawcy czy realizacja nieuzasadnionego Ŝądania Zamawiającego. NaleŜy podkreślić, Ŝe
zgodnie z ustalonym orzecznictwem podanie lub brak informacji o zakresie podwykonawstwa,
poza walorem informacyjnym, nie rodzi Ŝadnego skutku zobowiązaniowego co do sposobu
wykonania zamówienia określonego w ofercie. To przepisy Kodeksu cywilnego w części
1
dotyczącej umów o roboty budowlane, w art. 647 określają zasady w zakresie informowania oraz
wyraŜania zgody na udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym
naleŜy wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów
budowlanych”.
24. Dodatkowo w zakresie br. elektrycznej:
- w dokumentacji są rozbieŜności co do rodzaju agregatu prądotwórczego. W opisie podano
np. agregat GI-440, natomiast to na rysunku przyziemia E02 opisany jest agregat GI-176S, w
związku z powyŜszym – który agregat naleŜy przyjąć do wyceny?
- na legendzie brak jest opraw U1 i U2 które wg przedmiaru słuŜą do oświetlenia elewacji.
Jakie to oprawy i gdzie się znajdują, bo brak ich na rysunkach?
- w legendzie opraw zewnętrznych brak jest opisu na oprawę nr 6. Jaka to oprawa?
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- istnieją rozbieŜności co do ilości opraw zewnętrznych między rysunkiem E01
zagospodarowania w dokumentacji instalacji elektrycznych a rysunkiem EZ-01
zagospodarowania w ramach dokumentacji PZT.
Ze względu na powyŜsze rozbieŜności zawracamy się z prośbą o podanie dokładnej ilości i
rodzaju opraw oświetlenia zewnętrznego.
W nawiązaniu do zapisów punktu 8. Części I SIWZ w zakresie dopuszczalnych form kontaktu
Wykonawców z Zamawiającym, Wykonawca proponuje dopuszczenie takŜe formy
elektronicznej przy pomocy poczty e-mail, co w jego ocenie znacznie usprawni wymianę
korespondencji oraz moŜe pomóc Zamawiającemu w sprawniejszym przeprowadzeniu
procedury przetargowej.
Dla przykładu w takim przypadku Wykonawca wraz z oficjalnymi skanami pism z pytaniami do
Zamawiającego będzie w takiej sytuacji takŜe w stanie przesłać wersje edytowalne
przedmiotowych pism co z doświadczenia Wykonawcy w większości przypadków ułatwia
zamawiającym przygotowywanie odpowiedzi na zadane pytania.
Odp.
NaleŜy przyjąć agregat GI-440.
EW to oprawa ewakuacyjna, zewnętrzna, bez piktogramu.
Oprawy K3 to belki BU136, D5 to oprawa do stropowa DNCE 2x26 G (ES System)
W dniu 05.11.2015 Zamawiający wprowadził zmianę do SIWZ w Częśco I Pkt 8 i 10 w zakresie
sposobu porozumiewania się.
PYTANIA XX
1. Prosimy o informację czy zasilacze awaryjne w tym UPS o mocy 4kW do podtrzymania
zasilania obwodów z tablicy TS oraz UPS w szafie PD wchodzą w zakres oferty czy teŜ mają
stanowić dostawę Inwestora? Jeśli są po stronie wykonawcy prosimy o wskazanie miejsca
gdzie naleŜy w kosztorysie ujść przedmiotowe urządzenie, prosimy równieŜ o podanie
parametrów technicznych w tym czasu podtrzymania UPS-a.
Odp.:
UPS-y dla tablicy TS i dla szafy PD wchodzą w zakres oferty i powinny być przypisane
odpowiednio do tablicy TS i do szafy PD (ująć w elemencie). Przykładowy typ UPS podany jest na
rysunku nr E-19. Czas podtrzymania 15 minut.
2. Prosimy o udostępnienie rynku E-01 w formacie dwg lub w formacie PDF ale w kolorze gdyŜ
zamieszczony w materiałach czarno-biały rysunek jest mało czytelny.
Odp.:
W załączeniu do niniejszego pisma Rysunek E-01 został zamieszczony w kolorze, w formacie pdf
na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Czy w urządzenie Cisco WS-C2960G -48T-L + 6x GLC-LH-SM ujęte w przedmiarze
„Instalacje elektryczne i niskoprądowe” w pozycji 410 jest po stronie wykonawcy czy stanowić
ma dostawę Inwestora?
Odp.:
Urządzenia te powinny wejść w zakres oferty, zgodnie z przedmiarem, pomimo innego zapisu w
projekcie.
PYTANIA XXI
Architektura:
1. W związku z rozbieŜnością pomiędzy przedmiarem robót (Hala Cracovii_architektura i
konstrukcja_Przedmiar.09.2015.) a dokumentacją projektową w zakresie izolacji
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przeciwwodnej pod płytą fundamentową oraz na ścianach fundamentowych (poz. 35 oraz
36 przedmiaru) zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w/w pozycji i uzupełnienie
przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem płyt oraz ścian fundamentowych w
technologii np. TBW.
Odp.
Płytę fundamentową oraz ściany fundamentowe naleŜy wycenić zgodnie z zapisami w
dokumentacji projektowej w technologii TBW. Koszty tych prac ująć w pozycjach
dotyczących wykonania w/w elementów, które znajdują się w przedmiarze. Pozycje
związane z wykonaniem izolacji z mat bentonitowych znajdujące się w przedmiarze
naleŜy równieŜ ująć w wycenie.
2. Ze względu na bardzo wysoki koszt rozwiązania podanego w opisie technicznym, proszę o
informacje czy beton barwiony, wskazany na przekrojach (np. przegroda pozioma P12
"Płyta Ŝelbetowa, beton barwiony") jest betonem architektonicznym.
Odp.:
Beton architektoniczny występuje wyłącznie w miejscach widocznych
3. Proszę o potwierdzenie, Ŝe w przedmiarze od pozycji 106 do pozycji 109 wartości
przedmiarowe wynoszą 0 ha.
P Odp.
W poz. 106, 107, 108, 109 przedmiarowych przedmiaru robót, „związanych ZIELONYM DACHEM
NA TARASIE KAWIARNI nie występuje, „0” lecz ilość określona, jako 0,004 ha, naleŜy przyjąć
0,004 ha.
4. Proszę o potwierdzenie, Ŝe w przedmiarze od pozycji 106 do pozycji 109 wartości przedmiarowe
wynoszą 0 ha.
Odp:
W poz. 106, 107, 108, 109 przedmiarowych przedmiaru robót, „związanych ZIELONYM
DACHEM NA TARASIE KAWIARNI nie występuje, „0” lecz ilość określona, jako 0,004 ha naleŜy
przyjąć 0,004 ha.
5. Prosimy o podanie parametru Rw ( C , Ctr ) dla całej konstrukcji ( profile + szkło ) .
Odp.:
Parametr : R’A2 28db
6. Prosimy o przesłanie operatu akustycznego.
Odp.
Zamawiający nie posiada operatu akustycznego
7. Współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji okiennej i fasadowej (szyba + profile).
Odp.:
Współczynnik przenikania ciepła dla przegród zgodnie z zestawieniem przegród
8. Proszę o podanie gęstości wełny mineralnej na elewacji zewnętrznej budynku.
Odp.:
Zastosować wełnę mineralną atestowaną dla fasad wentylowanych
9. Czy projekt potwierdza, Ŝe wykonanie elewacji w układzie siatka cięto-cięgniona + wełna
mineralna z welonem gwarantuje szczelność w kontekście przenikania wody.
Odp.
Zamawiający potwierdza iŜ zaprojektowana elewacja gwarantuje szczelność w kontekście
przenikania wody.
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10. Czy okno na rys. 0802 W A PD1 otwierane będzie za pomocą klamki czy siłownika. Prosimy o
szczegółowe wytyczne.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową
BranŜa drogowa:
11. Al. Focha w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego obiektu została przebudowana w
październiku 2015 - prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty związane z przejęciem gwarancji tego
odcinka drogi w związku z ingerencją w obecny układ pasa drogowego (m.in. budowa zjazdu,
włączenie sicie kanalizacji deszczowej, itp) naleŜy uwzględnić w ofercie.
Odp.
Koszty naleŜy uwzględnić w ofercie
12. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający posiada zgodę ZIKiT na lokalizację projektowanego
zjazdu do obiektu, w miejscu pokazanym na rysunku zagospodarowania terenu. Zwracam uwagę,
Ŝe w miejscu tym obecnie nie ma zjazdu, a krawęŜnik (chodnik) jest wyniesiony ok. 12cm ponad
krawędź jezdni.
Odp.
Zamawiający posiada zgodę ZIKiT
13. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Wykonawca robót winien uwzględnić w swojej ofercie koszt zajęcia
pasa drogowego na czas trwania przedmiotowej realizacji m.in. w związku z koniecznością
wykonania zjazdu do budowy.
Odp.
Wykonawca winien uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego
Formalne:
14. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający na etapie przetargu nie wymaga do kosztorysu
ofertowego-uproszczonego załączenia zestawień materiału, robocizny oraz sprzętu.
Odp.
Zamawiający nie wymaga
15. SIWZ część VIII pkt.4.2: Prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający przewidział koszty
projektowania wyszczególnione w wyŜej wymienionym punkcie.
Odp.
Zamawiający przewidział na podstawie rozeznania rynku
16. SIWZ część VIII pkt.4.2: Zamawiający obliguje oferentów do przyjęcia kwoty 400 000,00 zł netto
za prace projektowe wyszczególnione w wyŜej wymienionym punkcie. Prosimy o potwierdzenie,
Ŝe w przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający pokryję dodatkowe koszty projektowania.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tytułu prac projektowych
17. SIWZ część VIII pkt.4.3: Zamawiający obliguje oferentów do przyjęcia kwoty 10 000,00 zł netto za
prace projektowe wyszczególnione w wyŜej wymienionym punkcie. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w
przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający pokryję dodatkowe koszty projektowania.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tytułu prac projektowych
18. SIWZ część VIII pkt.4.4: Zamawiający obliguje oferentów do przyjęcia kwoty 50 000,00 zł netto za
prace projektowe wyszczególnione w wyŜej wymienionym punkcie. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w
przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający pokryję dodatkowe koszty projektowania.
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Odp.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tytułu prac projektowych
19. SIWZ część VIII pkt.4.1: Zamawiający obliguje oferentów do przyjęcia kwoty 700 000,00 zł netto
za prace projektowe wyszczególnione w wyŜej wymienionym punkcie. Prosimy o potwierdzenie,
Ŝe w przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający pokryję dodatkowe koszty projektowania.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tytułu wycinki drzew
20. Prosimy o potwierdzenie , Ŝe Wymogi Federacji Sportowych nie mają wpływu na projekt
wykonawczy Architektury i Konstrukcji.
Odp.
Wymogi Federacji sportowych mogą mieć wpływ na projekt wykonawczy.
21. Prosimy o udostępnienie decyzji pozwolenia na budowę.
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma Skan PNB został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
22. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszt materiałów eksploatacyjnych w czasie gwarancji będą
pokrywanie przez Zamawiającego.
Odp.
TAK
23. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający pokryje Koszty Ogólne Generalnego Wykonawcy w
przypadku wydłuŜenia terminu realizacji z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego.
Odp.23
Zamawiający nie pokryje Kosztów Ogólnych Generalnego Wykonawcy.
24. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszt obsługi Archeologa
archeologicznych będzie pokrywał Zamawiający.
Odp.
Koszty archeologa będzie pokrywał Generalny Wykonawca

i

ewentualnych

badań

25. Wykonawca wnosi o wykreślenie z SIWZ zapisu w Części IV SIWZ pkt. 3 ppkt. 2) "W
kosztorysie ofertowym naleŜy wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe
proponowanych wyrobów budowlanych”. W obecnym brzmieniu wymóg Zamawiającego
wykracza zasadniczo ponad dyspozycję art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
wskazuje celu jakiemu określenie nazw producenta ma słuŜyć Zamawiającemu w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. Ponadto Wykonawca wskazuje, Ŝe nie kaŜdy
wyrób budowlany posiada swoje oznaczenie katalogowe, a wymóg wskazania nazw
producentów oraz oznaczeń katalogowych proponowanych wyrobów budowlanych w
obecnym brzmieniu obejmie co najmniej kilka tysięcy pozycji.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym
naleŜy wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów
budowlanych”.
26. W dokumentacji projektowej wskazane jest, Ŝe konstrukcja podłogi sportowej wraz z jej
nawierzchnią powinna posiadać certyfikaty FIBA (Międzynarodowego Związku Piłki
Koszykowej), EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej), FIVB (Międzynarodowego Związku
Piłki Siatkowej). Wymóg ten ogranicza wybór producenta nawierzchni sportowych tylko do
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jednej firmy (wskazanej zresztą w dokumentacji), która posiada wyŜej wymienione certyfikaty.
Prosimy o wskazanie firm oferujących rozwiązania równowaŜne.
Odp.
Zamawiający nie wskaŜe firm oferujących równowaŜne rozwiązania
Projekt Umowy:
27. Istotne Postanowienia Umowy §2 pkt. 7: Prosimy o informację na jakiej podstawie
Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez GW.
Prosimy o podanie kryteriów oceny dokumentacji.
Odp.
Kryteria oceny projektów zawarte są § 2 ust. 15 Istotnych Postanowień Umowy.
28. Czy Zamawiający rozwaŜy 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?
Odp.
Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian .
29. Wykonawca wnosi o określenie w par. 1 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy terminu dla
Zamawiającego na akceptację materiałów i urządzeń, którego upływ naleŜy uznać za
milczącą akceptację.
Odp.
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 wyraŜa 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.”
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 11 ust. 1
Istotnych Postanowień Umowy z 15 do 7 dni?
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 11 ust. 3
Istotnych Postanowień Umowy z 14 do 7 dni?
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 11 ust. 5
Istotnych Postanowień Umowy z 14 do 7 dni?
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
33. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 11 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
zastąpienie sformułowania „umowy o podwykonawstwo” sformułowaniem „kopii umowy o
podwykonawstwo”.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 5 IPU, nadając mu brzmienie:
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„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 wyraŜa zgodę na doręczenie sprzeciwu drogą elektroniczną, pod
adresem ......................................, pod warunkiem ich niezwłocznego wysłania drogą
pocztową. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie ww. wymienionym
uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.”
34. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 3) w par. 11 ust. 9 Istotnych Postanowień Umowy,
jako Ŝe Zamawiający nie jest uprawniony do tak daleko idącej ingerencji w treść umowy
wiąŜącej Wykonawcę i Podwykonawcę, w szczególności Wykonawca powinien być
uprawniony do ograniczenia Podwykonawcy zakresu przedmiotowego umowy. Par. 11
ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy przewiduje procedurę akceptacji zmian umowy o
podwykonawstwo.
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
35. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
wprowadzenie w kaŜdym przypadku konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu na usunięcia naruszeń, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od Umowy, a takŜe aby w kaŜdym przypadku obligatoryjnym
elementem wezwania było wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowiązania.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 2 IPU nadając mu brzmienie:
2. Zamawiający moŜe 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 dłuŜszej niŜ 14 dni licząc
od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
2) jeŜeli 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) jeŜeli Wykonawca prowadzi prace w sposób zagraŜający bezpieczeństwu swoich
pracowników i osób trzecich,
5) jeŜeli Wykonawca zatrudnia pracowników bez zawartych z nimi umów o pracę lub
stosownych umów cywilnoprawnych,
6) jeŜeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie lub inne niŜ określono w dokumentacji projektowej,
7) jeŜeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta
trwała dłuŜej niŜ 1 tydzień,
8) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
9) raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zaistniałego naruszenia i upływie
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, w którym Wykonawca zobowiązany był to
naruszenie usunąć. W wezwaniu do usunięcia naruszenia Zamawiający wskaŜe, Ŝe w
przypadku nieusunięcia naruszenia we wskazanym terminie Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy.”
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36. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 2 pkt. 2) Istotnych Postanowień Umowy,
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „jeŜeli z winy Wykonawcy tempo robót
obiektywnie nie pozwoli na terminowe zakończenie robót”.
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
37. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 8 ust. 2 pkt. 7) Istotnych Postanowień Umowy,
poprzez wydłuŜenie terminu przerwy do np. 5 dni.
Odp.
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisów w SIWZ. Treść zmienionego § 8 ust. 2 pkt
7 w odpowiedzi na pytanie nr 35 powyŜej.
38. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 8) w par. 8 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy,
jako Ŝe okoliczności w nim wskazane pozostają bez związku z naleŜytym wykonaniem
umowy, w szczególności z uwagi na moŜliwą bezzasadność złoŜonego wniosku o
ogłoszenie upadłości, czy teŜ bagatelność wartości majątku w stosunku do którego
wydano nakaz zajęcia.
Odp.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia, Ŝe okoliczności stanowiące
podstawę do ewentualnego odstąpienia od umowy są przedmiotem jego szczegółowej
analizy i oceny, dla kaŜdego przypadku indywidualnie.
39. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 9 ust. 5 pkt. 2) Istotnych Postanowień Umowy,
poprzez wskazanie, iŜ termin określony w piśmie powinien być nie krótszy niŜ np. 5 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 9 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 – wiąŜącym dla Stron jest
protokół sporządzony przez Zamawiającego; termin o którym mowa powyŜej nie moŜe być
krótszy niŜ 5 dni,”
40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 9 ust. 5 pkt. 3) Istotnych Postanowień
Umowy poprzez zmianę sformułowania „określa Zamawiający” sformułowaniem „określają
strony”.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 5 pkt 3 IPU nadając mu
brzmienie:
„3) Zamawiający ustala w protokole odpowiedni termin na usunięcie wad,”
41. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 9 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
przewidzenie konieczności pisemnego poinformowania Wykonawcy o dokonaniu takiego
przekazania.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 7. IPU nadając mu
brzmienie:
„7) Zamawiający moŜe przekazać uprawnienia z rękojmi i gwarancji wybranemu przez
siebie uŜytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraŜa zgodę. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o przekazaniu ww. uprawnień w formie pisemnej.”
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42. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 7 ust. 2 pkt. 4) 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.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
43. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 7 ust. 2 pkt. 6)-9) Istotnych Postanowień Umowy
poprzez odniesienie wysokości kary umownej do wartości wynagrodzenia przewidzianego
dla danego podwykonawcy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
44. Wykonawca wnosi o modyfikację Części I pkt. 2. ppkt. 2) SIWZ poprzez przewidzenie
moŜliwości wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku opisanym w lit. d) i e).
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
45. Wykonawca wnosi o modyfikację Części I pkt. 2. ppkt. 1) i 2) SIWZ poprzez przewidzenie
moŜliwości zmiany wszystkich terminów wskazanych w pkt. 2, a takŜe terminów
pośrednich wynikających z harmonogramu.
Odp.
Punkty 1)-2) Części I SIWZ uzyskują brzmienie:
1) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany terminu umownego, jeŜeli konieczność
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
2) Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do umowy, na etapie realizacji
prac jeŜeli 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 uniemoŜliwiające 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, uniemoŜliwiających
wykonanie umowy zgodnie z załoŜonym harmonogramem. W takim przypadku
strony mogą przesunąć termin umowny,
f) konserwator zabytków dokona zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej),
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 wykaŜe, Ŝe proponowany
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inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niŜ wymagalny w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
h) w przypadku zmian w zakresie źródeł finansowania zmianie moŜe ulec wysokość
kwoty zaliczki przewidzianej do wypłaty w 2015 roku.
46. Wykonawca wnosi o dookreślenie w par. 5 ust. 14 Istotnych Postanowień Umowy, Ŝe
uprawnienie do dokonania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców przysługuje
Zamawiającemu w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wymagalnych naleŜności
podwykonawcy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, Ŝe Zamawiający musi mieć pewność,
Ŝe 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 od Wykonawcy
naleŜnego mu za te roboty wynagrodzenia. Nadto wykonawca musi zapewnić, by termin
płatności naleŜności dla podwykonawców był kaŜdorazowo krótszy, niŜ termin zapłaty za
te same roboty na jego rzecz (§ 11 ust. 2 IPU).
47. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 5 ust. 20 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
wprowadzenie konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcia
wad, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do obniŜenia
wynagrodzenia.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający skreśla przepis § 5 ust. 20 jako zawierający
powtórzenie z przepisem § 3 ust. 10.
48. Wykonawca wnosi o określenie w par. 3 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy terminu na
dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu. Istotne Postanowienia Umowy określają
jedynie termin przystąpienia do takiego odbioru.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
49. Wykonawca wnosi o określenie w par. 3 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy terminu na
przystąpienie i dokonanie odbiorów częściowych.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu określonego w par. 3 ust. 2
Istotnych Postanowień Umowy z 21 do 14 dni?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
51. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 3 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy i
doprowadzenie go do zgodności ust. 2, zgodnie z którym termin odbioru planowany jest
na 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający:
1) zmienia zapis § 3 ust. 2 IPU nadając mu brzmienie:
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„2) Zamawiający przystąpi do komisyjnego odbioru zakończonych robót budowlanych i prac
projektowych, 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 przedłoŜenia wymaganej
dokumentacji. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji
odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dni od dnia ich rozpoczęcia.”,

52. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 3 ust. 10 Istotnych Postanowień Umowy poprzez
wprowadzenie konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcia
wad, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do obniŜenia
wynagrodzenia.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
53. Czy Zamawiający posiada prawo - a jeŜeli tak to wnosimy o wskazanie tytułu – do
wykorzystania dokumentacji projektowej, zgodnie z którą ma zostać wykonany przedmiot
zamówienia, w szczególności czy Zamawiający posiada zaleŜne prawa autorskie do
dokumentacji projektowej i czy przeniesie je na Wykonawcę w zakresie niezbędnym do
wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych w par. 2 ust. 1 pkt. 1) i 2) Istotnych
Postanowień Umownych?
Odp.
Zamawiający posiada zaleŜne prawa autorskie do dokumentacji projektowej i moŜe przenieść
je na wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
54. Wykonawca prosi o potwierdzenie, Ŝe w przypadku konieczności uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowę (a tym samym wykonania zamiennego projektu budowlanego) w
wyniku wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w par. 2 ust. 1 pkt. 1) i 2)
Istotnych Postanowień Umownych, odpowiedzialność za opracowanie i uzyskanie
powyŜszych dokumentów oraz koszty z tym związane leŜą całkowicie po stronie
Zamawiającego.
Odp.
W przypadku konieczności pozyskania zamiennego PNB wszystkie koszty z tym związane
zostały ujęte w przedmiarze pn.: „Pozostałe” Element 6.
55. Wykonawca prosi o potwierdzenie, Ŝe w przypadku konieczności uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowę (a tym samym wykonania zamiennego projektu budowlanego) w
wyniku wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w par. 2 ust. 1 pkt. 1) i 2)
Istotnych Postanowień Umownych, będzie skutkowała zmianą terminu wykonania
inwestycji o czas niezbędny na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie
zamiennego pozwolenia na budowę.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w par. 2 ust. 7 pkt. 3) Istotnych
Postanowień Umownych poprzez zastąpienie sformułowania „w odpowiednim terminie
ustalonym przez Zamawiającego” sformułowaniem „w odpowiednim terminie ustalonym
przez Strony”?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
57. Wykonawca wnosi o modyfikację w par. 2 ust. 11 Istotnych Postanowień Umownych
poprzez wskazanie, Ŝe przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz
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prawa wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego nastąpi z chwilą wydania dokumentacji
„pod warunkiem zapłaty Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia umownego”
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
58. Wykonawca wnosi o wskazanie w odniesieniu do par. 2 ust. 15 pkt. 3) Istotnych
Postanowień Umownych parametrów umoŜliwiających ocenę prawidłowości wykonania
dokumentacji i aktualizacji dokumentacji z punktu widzenia kosztów realizacji
zaprojektowanych robót oraz kosztów eksploatacji w przyszłości. Wymagania stawiane
Wykonawcy powinny być mu znane na etapie składania oferty do przetargu.
Odp.
Kryteria oceny projektów zawarte są § 2 ust. 15 Istotnych Postanowień Umowy.
59. Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 1 ppkt. 4) Wzoru karty gwarancyjnej poprzez
dookreślenie, Ŝe „termin gwarancji będzie biec na nowo dla tej rzeczy (…)” a nie jak w
obecnym brzmieniu sugeruje postanowienie dla całego przedmiotu umowy.
Odp.
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, złoŜonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
wyniku którego Strony zawarły umowę, nie krótszy niŜ 36 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.
JeŜeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczy uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej
gwarancją, termin gwarancji będzie biec na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. JeŜeli Gwarant wymienił część rzeczy, przepis
powyŜszy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej
gwarancją Uprawniony z gwarancji (Zamawiający) nie mógł z niej korzystać.”
60. Czy Zamawiający rozwaŜy modyfikację pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) Wzoru karty gwarancyjnej
poprzez przewidzenie, Ŝe określenia odpowiedniego terminu usunięcia zgłoszonej wady
dokonają Strony.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
61. 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.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
62. Jako, Ŝe 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 uwaŜa się za skuteczne (…)”
sformułowaniem „usuniecie wady zostanie potwierdzone przez Zamawiającego
protokołem odbioru naprawy/wymiany”, w szczególności w sytuacji, gdy niedotrzymanie
terminu skutkuje moŜliwością naliczenia kary umownej”
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Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
63. Wnosimy o wyjaśnienie, jaki termin Zamawiający ma na myśli w pkt. 4 ppkt. 4) Wzoru
karty gwarancyjnej. Pkt. 1 określa termin podjęcia działań zmierzających do usunięcia
ujawnionej wady, a nie termin jej usunięcia.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający skreśla zapis pkt 4 ppkt 4 wzoru karty
gwarancyjnej.
Instalacja zew. wod-kan:
64. W przedmiarze wskazano do wyceny rury typu PVC fi 1200 , natomiast w dokumentacji
projektowej występuje rura Ŝelbetowa WIPRO fi 1200 kielichowa. Prosimy o podanie,
który rodzaj rury naleŜy przyjąć do wyceny .
Odp.:
Do wyceny naleŜy przyjąć zgodnie z projektem
Przyłącze co.:
65. Czy i w której pozycji przedmiaru naleŜy uwzględnić roboty ziemne niezbędne do
wykonania przyłącza co?
Odp.:
Roboty ziemne ujęte są w rozdziale nr 1 "ROBOTY ZIEMNE"
66. Czy pokazany na profilu przyłącza co kanał Ŝelbetowy istnieje, czy naleŜy go wykonać ?
Jeśli naleŜy go wykonać , to prosimy o przekazanie szczegółów technicznych oraz
wskazanie pozycji przedmiarowej , w której naleŜy ująć jego wycenę.
Odp.:
Nie uwzględniać w wycenie kanału Ŝelbetowego, kanał został juŜ wykonany
67. Występują istotne róŜnice w ilościach rur preizolowanych DN80 i DN100 pomiędzy
projektem wykonawczym a przedmiarem . Prosimy o podanie , które ilości naleŜy
ostatecznie uwzględnić w wycenie ?
Odp.:
Nie stwierdzono róŜnic. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym
68. W których pozycjach przedmiarowych naleŜy uwzględnić wycenę węzła wodomierzowego
, który jest ujęty w dokumentacji projektowej Przyłącza wod-kan.?
Odp.:
W przedmiarze wod-kan naleŜy dodać element 11 pozycje nr 320.
Środowisko:
69. Czy Zamawiający uzyskał decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z
ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., jeŜeli tak prosimy o jej przekazanie.
Odp.
Zamawiający uzyska decyzję
70. Czy przewidziane do wycinki drzewa są objęte ochroną konserwatorską lub jako pomniki
przyrody zgodnie z definicją ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
Odp.
Zgodnie z treścią decyzji o wycince drzew
Zagospodarowanie terenu:
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71. Bardzo proszę o sprecyzowanie zapisu znajdującego się w części opisowej do Projektu
Budowlanego Zagospodarowania terenu pkt 1.1.3.13 dotyczącego wymaganych przez
Zamawiającego referencji dla firmy mającej wykonać prace polegające na wycince,
przesadzeniach i pielęgnacji drzew i podanie wymaganych referencji dla takiej firmy.
Odp.:
Wymagana jest firma specjalizująca się w chirurgii i pielęgnacji drzew z doświadczeniem
min 3 lata, w zakresie adekwatnym do zakresu przedmiotowej inwestycji.
72. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarach dotyczącej robót związanych wycinką drzew
przeznaczonych do usunięcia tj. drzewa nr 4,5,6,7,8,9,28,53,60,64,24. Proszę o
jednoznaczną informację dotyczącą postępowania z drzewami nr 18 i nr 20 na Z-01
oznaczone są one jako do przesadzenia natomiast na rysunku HS5_0 oznaczone są one
jako istniejące – adaptowane.
Odp.:
Postępowanie z drzewami zgodne z pozwoleniem na wycinkę drzew
73. Czy pozycja nr 5 w przedmiarze robót: pn.: pozostałe prace inwestycyjne powinna
uwzględniać takŜe koszty dotyczące wykonania robót związanych z wycinką drzew.
Odp.
Pozycja
nr 5 dotyczy opłaty za wycinkę drzew. Koszty wycinki drzew zostały
uwzględnione w przedmiarach
Zieleń:
74. Zgodnie z zapisami umowy par. 4 punkt 16-21 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za
drewno pochodzące z wycinki na podstawie wyceny określonej w SIWZ. Prosimy o
potwierdzenie, Ŝe cena określona w SIWZ, część VIII, punkt 4.1 została odpowiednio
pomniejszona i uwzględnia wartość przedmiotowych drzew.
Odp.
W Części XI SIWZ Informacje dodatkowe dodaje się pkt 6 o treści
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1. Dokonanie wyceny wartości rynkowej drewna, drzew przeznaczonych do wycinki w
ramach przedmiotowej inwestycji, przez właściwego rzeczoznawcę majątkowego. Operat
szacunkowy określający wartość drzewostanu, naleŜy przekazać Zamawiającemu w 2
egzemplarzach, i winien zawierać określenie wartości kaŜdego drzewa na pniu (loco –
pomniejszona o wartość ścinki), ceny za surowiec drzewny naleŜy przyjąć na podstawie
aktualnego cennika sprzedaŜy detalicznej drewna PGL LP Nadleśnictwo Krzeszowice.
Ponadto operat szacunkowy winien być sporządzony zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 518),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z
późn. zm.),
- Tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów B. Szymkiewicza,
- Tablicami miąŜszości drzew stojących (M. Czuraja oraz innych autorów).
2. Wykonawca zgodnie z wyceną odkupi drewno od Zamawiającego. Zamawiający
wystawi fakturę na zakup drewna przez Wykonawcę.
75. Zgodnie z zapisami umowy par. 4 punkt 16-21 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za
drewno pochodzące z wycinki na podstawie wyceny określonej w SIWZ. Prosimy o
określenie wartości tych drzew, poniewaŜ zapisy SIWZ nie precyzują tej kwestii
jednoznacznie.
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Odp.
Jak odp. na pytanie 74 powyŜej.
PYTANIA XXII
1. § 1 uat 2 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wskazanie hierarchii wymienionej w
przywołanym postanowieniu dokumentacji, na wypadek sprzecznych postanowień.
Odp.
Jeśli zostanie ustalona rozbieŜność, to pierwszeństwo będzie takie, akie moŜe zostać przyznane
przez przepisy prawa, a w braku takiej moŜliwości – decyzję podejmie Zamawiający.
2. § 1 usL 4 pkt 5) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie na końcu postanowienia
zastrzeŜenia, jeśli jest lo wymagane przepisami prawa". Nie wszystkie Dowiem wyroby budowlane
wymagają oznaczenia.
Odp.
W § 1 ust. 4 pkt 5 IPU brak jest zapisów dotyczących wyrobów budowlanych. Jednak w odpowiedzi na
zapytanie Zamawiający zmienia § 1 ust. 5 IPU nadając mu brzmienie:
„5. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe,
stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a takŜe muszą
posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego),
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem,
jeśli jest to wymagane przepisami prawa”.
3. S 1 ust 4 pkt 7 ) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie drugiej części
postanowienia, poczynając od słów: .. pod rygorem niewaŜności Wykonawca nie jesl uprawniony
do Zapis ten jest niaakceptowalny choćby z podatkowego punktu widzenia. W sytuacji, o której
mowa w postanowieniu Zamawiający uzyskałby świadczenie, od którego nie zostałby
odprowadzony podatek. Poza tym. Wykonawca nie moŜe ponosić odpowiedzialności za opis
przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty Zgodnie z art. 29 ust- 2 ustawy Pzp. przedmiot
zamówienia oznaczony tak w SlW2h jak i we wzorze umowy, powinien zostać dokładnie opisany
oraz powinien uwzględniać wszystkie wymaganie i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, w tym lahŜa na umoŜliwianie oszacowania ceny oferty, w stosunku do
oznaczonego przedmiotu zamówienia.
Odp.
W IPU nie istnieje § 1 ust. 4 pkt 7. Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe.
4. § 2 ust A Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia
poprzez dodanie zastrzeŜenia, Ŝe Zamawiający nabywa własność dokumentacji pod warunkiem
zapłaty Wykonawcy całości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust, 1 umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. § 2 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wydłuŜenie wskazanego w przywołanym
postanowieniu terminu z 3 do 5 dni roboczych
Odp.
Zamawiający wydłuŜa termin do 5 dni roboczych.
6. § 2 ust. 15 pkl 3) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenia przywołanego
postanowienia w całości. UzaleŜnienie akceptacji od bliŜej niesprecyzowanych kryteriów
finansowych oznacza, te nawet prawidłowe wy Ko narta dokumentacja (zgodna z umową) będzie
mogła być odrzucona, jeśli Zamawiający uzna, z będzie niosła za sobą zbyt wysokie koszty
realizacji r eksploatacji robót Nic ma śadnych obiektywnych i zgodnych z literą prawa przesłanek,
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na podstawie których Zamawiający byłby uprawniony do odrzucenia dokumentacji zgodnej z
przedmiotem zamówienia, opisanego dokładnie w SfWZ oraz w PFU Zas zakres świadczenia
Wykonawcy, zgodnie z art. 140, ust. 1 ustawy Pzp winien być toŜsamy z jego zobowiązaniem
Zawartym w Otarcie, pod rygorem niewaŜności umowy, w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienie zawartego w SJWZ.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. § 3 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie zastrzeŜenia, Ŝe odbiór odbędzie się
przy udziale Wykonawcy, a skład Komisji odbioru ustalany przez Zamawiającego dotyczy strony
Zamawiającego
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia § 3 ust. 2 IPU nadając mu brzmienie:
„2. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru prac i robót w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłoŜenia wymaganej dokumentacji. Odbiór nastąpi
przy udziale Wykonawcy. Skład komisji odbioru ze strony Zamawiającego ustala Zamawiający.
Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dni od dnia ich rozpoczęcia. Odbiór
końcowy dokonywany będzie protokolarnie; wzór protokółu odbioru ustali Zamawiający.”
8. § 3 ust. 3 istotnych Postanowień Umowy - poniewaŜ nie przedłoŜenie dokumentów moŜe być
podstawa, do naliczania kar. Porosimy o precyzyjne wskazanie jakie dokumenty wymagane są do
odbioru. Prosimy równieŜ o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem .odpowiedni"
termin?
Odp.
Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru określone zostały w STWIORB.
Zamawiający wyjaśnia znaczenie pojęcia „odpowiedni” termin: jest to termin odpowiadający celowi,
spełniający warunki, uzasadniony ze względów technicznych i technologicznych oraz uwzględniający
dostępność.
9.

§ 3 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie niedostarczenia. Ŝe kary umowna
zostaną naliczone tylko w przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów z winy
Wykonawcy,
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. § 4 usL 6 istotnych Postanowień Umowy - prosimy O wykreślanie ostatniego zdania przywołanego
postanowienia w całości. Zamawiający na mocy lego postanowienia, mimo. Ŝe nie będzie
odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia niezaakceptowanemu podwykonawcy, będzie mógł
odstąpić od umowy i obciąŜyć Wykonawcę karą umowną, co jest z punktu widzenia Wykonawcy,
sankcją zbył wygórowaną.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, Ŝe nie dopuszcza zatrudniania podwykonawców w
sposób, naruszający prawo i powodujący ryzyko, iŜ podmioty które faktycznie realizują umowę nie
otrzymają naleŜnego im wynagrodzenia.
11. § 4 ust 7 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia
umowy poprzez dodanie zastrzeŜenia, Ŝe Wykonawca będzie ponosił koszty dostawy I zuŜycia
mediów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, a nie ogólnie .na budowie" - pojecie zbyt
szerokie.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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12. § 4 ust. 8 istotnych Postanowień Umowy - prosimy o precyzyjne wskazanie ilości oraz rodzaju
badań, jakie Zamawiający ma na myśli. Przy obecnym brzmieniu zapisu Zamawiający moŜe zadać
dowolnej liczby i dowolnych badań. Nie sposób więc określić jakie koszty moŜe to generować.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca dokonywał będzie badań zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami techniczno budowlanymi.
13. § 4 ust. 15 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia
poprzez zastąpienia słowa .maksymalną' słowem .naleŜytą" oraz o dodanie po słowie
„uniemoŜliwiający” słów „lub ograniczający”
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14 § 4 ust 16 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wyjaśnienie jak treść tego zapisu ma się do
zapisu z punktu 15?
Odp.
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe nie wszystkie drzewa i krzewy rosnące obecnie na terenie budowy będą
objęte wycinką, stąd rozróŜnienie w § 4 ust. 15 i ust. 16.
15 § 5 ust 12 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie drugiej części ostatniego zdania
przywołanego postanowienia, rozpoczynającej się od słów .w szczególności gdy ..' Jest rzeczą
oczywistą, Ŝe GW realizuje inwestycje za pomocą podwykonawców Z kolei podmioty udzielające
zabezpieczania w formie gwarancji, często oczekują przelewu wierzytelności z kontraktu, który
zabezpieczają
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
16 § 5 ust. 14 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia
umowy poprzez zastąpienie słowa .faktur* słowami; .wymagalnego wynagrodzenia" oraz o
dodanie na końcu pierwszego zdania zastrzeŜenia „… chyba, ze wynagrodzenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy objęte daną tekturą me jest naleŜna lub nie jest jeszcze
wymagalne".
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe Zamawiający musi mieć pewność, Ŝe
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 za te roboty naleŜnego mu wynagrodzenia od Wykonawcy. Nadto wykonawca musi
zapewnić, by termin płatności naleŜności dla podwykonawców był kaŜdorazowo krótszy, niŜ termin
zapłaty za te same roboty na jego rzecz (§ 11 ust. 2 IPU).
17 § 5 ust, 15 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez
1
dodanie słowa .bezzasadnego przed słowami: .uchylenia się. ..*
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
18 § 5 USL 18 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie ostatniej części
przywołanego punktu rozpoczynającej się od słów: .... zasadniczej wątpliwości .." I zastąpienie
słowami w przypadku istnienie przesłanek przewidzianych przepisami prawa"
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Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
19- § 5 ust- 20 Istotnych Postanowień Umowy - powtórzenie zapisu z paragrafu mówiącego O
Odbiorach. Prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia z lego miejsca umowy,
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający skreśla przepis § 5 ust. 20 jako zawierający powtórzenie z
przepisem § 3 ust. 10.
20. § 5 a ust 2 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie na końcu przywołanego
postanowienia zdania .Wykonawca odrzuci wniosek, jeśli uzna go za niezasadny: odrzucenie
wymaga pisemnego uzasadnienia".
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
21. § 5 a ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie na końcu przywołanego
postanowienia zapisu: …chyba, ze Strony uzgodnią Inaczej"
Odp.
Propozycja moja: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
22 § 7 ust 1 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o doprecyzowanie, ze kary umowne liczone
będą od kwoty netto wynagrodzenia umownego.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe wynagrodzenie umowne wyraŜone jest w kwocie
brutto (z VAT), co wynika wprost z § 5 ust. 1 IPU.
23. § 7 ust 1 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie katalogu kar płaconych przez
Zamawiającego Wykonawcy o następujące punkty: - w przypadku zwłoki w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w wysokości
0.015% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. Ucząc od terminu okręconego w § 3
ust. 1 pkt 1 umowy, - w przypadku zwłoki w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru
częściowego lub końcowego robót w wysokości 0.015% wynagrodzenia umownego za kaŜdy
dzień zwłoki, licząc od terminu okręconego w % 3 ust. 2 umowy,
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
24, §7 ust 2 pkt 1) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o zastąpienie słów: z przyczyn leŜących
po stronie" słowami; „z winy”.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
25, § 7 ust. 2 pkl 5) Istotnych Postanowień Umowy - poniewaŜ zapis fest bardzo nieprecyzyjny,
prosimy o Jego wykreślenie w cało id lub doprecyzowanie o wskazanie konkretnych obowiązków,
których zawinione niewykonanie przez Wykonawcę uprawniałoby Zamawiającego do naliczania
Kary Ustępy 7-14 w g 5 regulują rozmaitą materię - sposób rozliczania zaliczki, terminy płatności
faktur, dane do wskazania na fakturze, moŜliwość cesji, rodzaj i ilość załączników do faktury Przy
tek skonstruowanym zapisie. Zamawiający uprawniony będzie do obciąŜania karą zarówno w
przypadku naruszenia obowiązków przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający koryguje § 7 ust. 2 pkt 5 nadając mu brzmienie:
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„5. stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z
obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 7 – ust. 14 w wysokości 1000 zł za kaŜdy stwierdzony
przypadek,”
26, § 7 ust. 2 pkt 6} Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego punktu w
całości. Kara umowna nie moŜe być naliczana w związku z niewykonaniem lub nienaleŜytym
wykonaniem zobowiązanie pienięŜnego.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe kara umowna określona w § 7 ust. 2 pkt 6 IPU
znajduje podstawę w art. 143d pkt 7 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. § 7 ust. 2 pkt 7),8), 9) Istotnych Postanowień Umowy - zaproponowana przez Zamawiającego
kara jest radykalnie wysoka. Prosimy by wskazana kara oyia Uczona od wartości wynagrodzenia
umownego danej umowy podwykonawczej
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
28. § 7 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o zastąpienia słowa .oraz" słowem .albo".
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
29. § 8 ust 2 pkt 1) istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego punktu w
całości. §3 ust. i pkt 2 mówi o przystąpieniu do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy
Brak konkretnego terminu powoduje, ze istnieje ryzyko, ze strony mogą się znaleźć w sporze do
tego.czy np. rozpoczęcie robót w miesiąc po przekazaniu terenu budowy będzie uznawane za
dokonane bez zbędne] zwłoki, czy teŜ nie, W związku z tym prosimy równieŜ o doprecyzowanie
zapisu par. 3 ust, 1 pkt 2 wskazując ze rozpoczęcie nastąpi niezwłocznie, nie później niŜ np, 14
dni od przekazania terenu budowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie § 8 ust. 2 pkt 1 IPU. Jednocześnie odpowiadając na
zapytanie Zamawiający zmienia § 3 ust. 1 pkt 2 IPU, nadając mu następujące brzmienie:
„2) rozpoczęcie robót budowlanych: niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, nie
później jednak niŜ 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,”
30. § 8 ust. 2 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego punktu w
całości W obecnym brzmieniu, nawet zwłoka spowodowana przez Zamawiającego, wpływająca na
tempo prac Wykonawcy, moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe okoliczności stanowiące podstawę do
ewentualnego odstąpienia od umowy są przedmiotem jego szczegółowej analizy i oceny, dla kaŜdego
przypadku indywidualnie.
31. § 8 ust. 2 pkt 3) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego punktu
poprzez dodanie na końcu zapisu w brzmieniu: I pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego
do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni od daty doręczenia wezwania. Wykonawca
nie zastosuje się do wezwania".
Odp.
Pyt. 31, 32, 34 oraz 35
W odpowiedzi na ww. zapytania Zamawiający zmienia § 8 ust. 2, nadając mu brzmienie:
2. Zamawiający moŜe nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia określonego w §
3 ust. 1 pkt 4 odstąpić od umowy w przypadku:
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1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji niniejszej umowy dłuŜszej niŜ 14 dni licząc od
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
2) jeŜeli 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) jeŜeli Wykonawca prowadzi prace w sposób zagraŜający bezpieczeństwu swoich
pracowników i osób trzecich,
5) jeŜeli Wykonawca zatrudnia pracowników bez zawartych z nimi umów o pracę lub stosownych
umów cywilnoprawnych,
6) jeŜeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie lub inne niŜ określono w dokumentacji projektowej,
7) jeŜeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała
dłuŜej niŜ 1 tydzień,
8) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania
nakazu zajęcia jego majątku,
9) raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zaistniałego naruszenia i upływie wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu, w którym Wykonawca zobowiązany był to naruszenie usunąć. W
wezwaniu do usunięcia naruszenia Zamawiający wskaŜe, Ŝe w przypadku nieusunięcia naruszenia we
wskazanym terminie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.”
32. § 8 ust. 2 pkt 4) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego punktu
poprzez dodanie na końcu zapisu w brzmieniu: ....i pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni od daty doręczenia
wezwania, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania''
Odp.
Jak odpowiedź na pyt, 31.
33. § 8usl. 2 pkt 5) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreslenie przyw
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe nie akceptuje zatrudniania personelu „na
czarno”.
34 § 8 ust 2 pkt 6) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego punktu
poprzez dodanie na końcu zapisu w brzmieniu: „..i pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w terminie co najmniej 14 dni od dały doręczenia
wezwania. Wykonawca nie zastosuje się do wezwania'.
Odp.
Jak odpowiedź na pyt, 31.
35. § 8 ust, 2 pkt 7) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wprowadzenie zamiast 1 dniowego, 7
dniowego terminu.
Odp.
Jak odpowiedź na pyt, 31.
36. § 8 ust 2 pkt 8) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o modyfikacje przywołanego
postanowienia umowy poprzez dodanie po słowie .złoŜenia" słów: „przez Wykonawcę oraz o
wykreślenie końcowej części zdania, w brzmieniu .”albo wydania nakazu zajęcia jego majątku". gdyŜ
zdarzają się nieuzasadnione wnioski o upadłość, składane pomimo braku przesłanek, jak równieŜ
zdarzają się najęcia komornicze Przy takim zapisie, zajęcie majątku nawet na kwotę 500 zt, daje
Zamawiającemu podstawę do odstąpienia, co jest absurdalne
Odp.
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Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i ponownie wyjaśnia, Ŝe okoliczności stanowiące podstawę do
ewentualnego odstąpienia od umowy są przedmiotem jego szczegółowej analizy i oceny, dla kaŜdego
przypadku indywidualnie.
37. § 8 ust 4 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o zastąpienie słowa .spowodowała' słowami:
.ponosi winę za...'.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
38. § 8 ust. 5 Istotnych Postanowień Urnowy - prosimy o dodanie dodatkowego punktu w brzmieniu
.Oprócz przypadków określonych przepisami prawa i niezaleŜnie od nich, Wykonawca moŜe odstąpić
od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia przez niego informacji o zdarzeniach stanowiących
podstawę do odstąpienia od urnowy 1 obciąŜyć Zamawiającego karą umowną, o której mowa w § 7
ust. 1 pkt a) umowy w przypadku: a) opóźnienia Zamawiającego w zapłacie naleŜnego wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy opóźnienie trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych; b) zawieszenia robót z
przyczyn nie lezących po stronie Wykonawcy, trwającego dłuŜej niŜ 30 dni kalendarzowych; c)
opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o co najmniej 30 dni kalendarzowych.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
39. § 9 ust. 2 istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie drugiego zdania przywołanego
punktu. Przy takim zapisie okres rękojmi mógłby zostać wydłuŜony o okres gwarancji.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe podstawę przepisu § 9 ust. 2 IPU stanowi
art. 579 § 3 kodeksu cywilnego.
40. § 9 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie zastrzeŜenia, Ŝe okres gwarancji i
rękojmi liczone są od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
41. § 9 ust. 5 pkt 1) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie po słowie .niezwłocznie" słów:
„nie później niŜ w terminie 1 dnia od daty wykrycia wady*.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
42. § 9 ust. 5 pkt 2 ) istotnych Postanowień Urnowy - prosimy o dodanie zastrzeŜenia po słowie
.niezwłocznie', .nie później niŜ w terminie 1 dnia od daty wykrycia wady".
Odp.
W § 9 ust. 5 pkt 2 IPU nie ma wyrazu „niezwłocznie”, o którym wspomina autor pytania. Zamawiający
nie moŜe odnieść się do propozycji pytającego ze względu na niezrozumienie pytania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w związku z zapytaniem innego podmiotu, dokonał zmiany §
9 ust. 5 pkt 2 IPU, nadając temu przepisowi następujące 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 – wiąŜącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego;
termin o którym mowa powyŜej nie moŜe być krótszy niŜ 5 dni,”
43. § 9 ust 6 pkt 3) istotnych Postanowień Umowy - prosimy o dodanie zastrzeŜenia, Ze termin
podany w protokole będzie brał pod uwagę względy techniczne i technologiczne oraz kwestię
dostępności niezbędnych do wykonania napraw materiałów i/lub urządzeń
Odp.
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W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 5 pkt 3 IPU nadając mu brzmienie:
„3) Zamawiający ustala w protokole odpowiedni termin na usunięcie wad,”
44. § 9 ust. 5 pkt 5) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o wady
nie usunięta z winy Wykonawcy, których Wykonawca nie usunie ze swojej winy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
45 § 10 ust 3 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia o
zapis, Ŝe ,W przypadku, gdy termin odbioru robót ulegnie przesunięciu z przyczyn nie leŜących po
stronie Wykonawcy, koszt wydłuŜenia terminu obowiązywania gwarancji ponosi Zamawiający".
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
46. § 1 1 ust 2 istotnych Postanowień Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia
poprzez dodanie po słowie .rachunku" zastrzeŜenia: .wraz z wymaganymi umową załącznikami,
potwierdzającymi...' oraz o wykreślenie fragmentu w brzmieniu „i jednocześnie musi być krótszy niŜ
termin zapłaty za dane roboty/usług l/dostawy wynikający z niniejszej umowy' -jako niezgodnego z
ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
47. § 11 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o usunięcie przywołanego postanowienia h
powtórzenia zapisu z ust. 3.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, Ŝe w odpowiedzi na pytanie innego
podmiotu dokonał zmiany § 11 ust. 5, nadając mu następujące 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 wyraŜa zgodę na
doręczenie sprzeciwu drogą elektroniczną, pod adresem ......................................, pod warunkiem ich
niezwłocznego wysłania drogą pocztową. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie ww. wymienionym
uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.”
48. § 1 1 ust 9 pkt 7) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o modyfikację przywołanego
postanowienia poprzez usunięcie zapisu .ani z niniejszą umową". Zapis ten jest bardzo nieprecyzyjny i
moŜe być bardzo szeroko rozumiany i interpretowany KaŜdy zapis innym niŜ z niniejszej umowy,
mógłby być podstawą odmowy akceptach umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
49. § 11 ust. 9 pkt 11) Istotnych Postanowień Umowy - prosimy o wykreślenie w całości
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
50, Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 1 ppkt
zastrzeŜenia,
Ŝe
chodzi
o
kaŜde
zawinione
zakłócenie.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5 przez

prosimy o dodanie
Gwaranta//Wykonawca
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50. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 2 ppkt 1 a) - prosimy o usuniecie zapisu
„a w przypadku, gdy dana wada była juŜ dwukrotnie naprawiana do Ŝądania
wymiany wadliwego elementu na nowy. wolny od wad"
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
52 Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 2 ppkt 1 b) - prosimy o uzupełnienie postanowienie o zapis
....przy uwzględnieniu wymogów technicznych i technologicznych oraz kwestii dostępności
niezbędnych do wykonania napraw materiałów i/lub urządzeń".
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
53. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 2 ppkt 1 c) - prosimy o wykreślenie przywołanego punktu w
całości Sposób usunięcia wady powinien leŜeć w gestii Gwaranta.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
54. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 2 ppkt 1 e) - prosimy o modyfikację przywołanego
postanowienia i nadania mu brzmienia: ,w razie zawinionego przez Gwaranta/Wykonawcę
niewykonania napraw w ramach gwarancji. Zamawiający moŜe po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcia
wady usunąć wadę na koszt na ryzyko Wykonawcy ( . . . ) .
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
55. załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 2 ppkt 2 a), b). c) - powtórzenie zapisów i uregulowań z
punktu 1. prosimy o wykreślenie w całości.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
56. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 3 ppkt 4) - prosimy o dodanie zastrzeŜenia, Ŝe chodzi o
nieobecność nieuzasadnioną.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
57. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 4 ppkt 2) - prosimy o zmianę soboty na piątek jako dnia
rozumianego jako roboczy Prosimy takŜe o modyfikację drugiej części postanowienia poprzez
zastąpienie konieczności przekazanie Zamawiającemu imiennej listy osób, upowaŜnionych do
dokonywania napraw imienną listą osób. które odpowiedzialne będą za wskazanie osób
upowaŜnionych do dokonania napraw.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
58. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 4 ppkt 2) - prosimy o modyfikację przywołanego
postanowienia w następujący sposób: „Usuniecie wad uwaŜa się za skuteczne z chwilą zgłoszenia
przez Wykonawcę usunięcia wady, co zostanie potwierdzone w formie podpisanego przez Strony
protokołu odbioru napraw/wymiany.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
59. Załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna pkt 4 ppkt 4) - prosimy o wykreślenie, powtórzenia
wcześniejszych zapisów
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W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający skreśla zapis pkt 4 ppkt 4 wzoru karty gwarancyjnej.
PYTANIA XXIII
Proszę o udostępnienie na stronie projektów: „Dokumentacja geologiczno-inŜynierska dla określenia
warunków geologiczno – inŜynierskich do projektu budowlanego hali 100-lecia Cracovii wraz z
Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha , opracowanie inŜ. Czesławy Ciombor, wrzesień
2008”.
Odp.
W załączeniu do niniejszego pisma dokumentacja geologiczno-inŜynierską zostaje zamieszczona na
stronie internetowej.
PYTANIA XXIV
1. W Projekcie Wykonawczym Architektury ip.16.9) występie wzmianka o mobilnych zaporach
Deszczowych uniemoŜliwiających wpływanie wody deszczowej w obniŜena terenu. Ze względu na
brak rysunku, proszę o podanie całkowitej długości zapory (zapór) oraz wysokości ścianki I
wymiarów pojedynczych segmentów, z których będzie składać się zapora
Odp.
Mobilna zapora deszczowa znajduje się pomiędzy parkingiem a schodami elewacji wschodniej (w linii
ze schodami). Długość zapory ok. 10m, wys. nie więcej niŜ 1,2m
Mobilne zapory deszczowe naleŜy ująć w ofercie w kosztorys pn. pozostałe, naleŜy dopisać pozycję
nr 9.
2. Czy obiekt ma być objęty systemom przywoławczym z WC dla osćb nlepełnosprawnych
(przyziemie 5 szt. WC i poziom 2 piętra 1 szt. WC)? Mie odnajdujemy w dokumentacji Informacji
dot. lej Instalacji.
Odp.:
Nie, brak systemu przywołującego z WC dla niepełnosprawnych
3. Czy obielił ma byt wyposaŜony w system poŜarowy oraz telewizji dozorowe] CCTV7 Brak
informacji w projekcie.
Odp.:
Dokumentacja nie obejmuje systemu poŜarowego oraz telewizji dozorowanej CCTV
4. Czy szyby windowe mają być Dojęte systemom zasycenia dymu?
Odp.
Nie.
5. Brak czujek dymu oraz okablowania w przedmiarze Ola systemu oddymiania. Prosimy o
uzupełnienie.
Odp.
Dokumentacja obejmuje system oddymiania zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie jej
powstania. NaleŜy dostosować do obowiązujących obecnie przepisów.
6.

Ze względu na rozbieŜności pomiędzy przedmiarem a rysunkami, prosimy o wskazanie, który
dokument naleŜy traktować, jako wiąŜący.
Odp.
Dokumentem wiąŜącym dla Zamawiającego jest projekt budowlany i wykonawczy wraz z
przedmiarem
7. Instalacja LAN: Arak w przedmiarze kabla 20x2x0.5 YTKSY oraz UPS-A i urządzeń aktywnych.
Czy w/w materiały powinny wchodzić w zakres wyceny?
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Odp.
Do grupy 1.6 dodać element 1.6.5 pozycja 426 - instalacja LAN (kmplet)
8. Czy wobec zapisu z projektu wykonawczego architektury: W ykonawca jest zobowiązany
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej Dokumentacji Projektowej
wymienionej powyŜej. Jeśli Jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, ze Dokumentacja
Projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji
Zarządzającemu Realizacją Umowy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty
nadzoru autorskiego? Czy urnowe z biurem projektowym, nie przewiduje procedury reklamacyjnej
i usunięcia wad i braków na zasadach rękojmi czy gwarancji?
Odp.
Koszty nadzoru autorskiego są po stronie Zamawiającego
9.

Prosimy o określenie nadrzędności poszczególnych dokumentów l dokumentacji będących
załącznikami da umowy w celu określenia podstawy rozstrzygania nieścisłości lub sprzeczności w
tej dokumentacji. – Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część
umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.'
Odp.
Dokumentem wiąŜącym dla Zamawiającego jest projekt budowlany i wykonawczy wraz z
przedmiarem
10. Czy Zamawiający w ramach uzgodnienia wyrobu przed wbudowaniem w zakreśla prezentacji
próbek dopuszcza moŜliwość przedstawienia wykonanych elementów na innych obiektach
referencyjnych?
Odp.
Zamawiający nie dopuszcza takiej moŜliwości
11. . Prosny o dokładne określenie dokładnego zakresu usług geodezyjnych, które maja, być
świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zarządzającego Realizacją Umowy wg zapisu SIWZ
.wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy który w razie
potrzeby będzie słuŜył pomocą Zarządzającemu Realizacją Umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcą.'
Odp.
Zgodnie z SIWZ
12. W przedmiarze .Roboty ogólnobudowlane* widnieje element 1.32 .Szatnia automatyczna
przewidziana w hal u" W dokumentacji brak |aklchkoJw1ak wytycznych dotyczących tego urządzeniaW projekcie budowlanym w pomieszczeniu 1/04 wrysowany jest jedynie symbol. Rysunek nr 0802 W
A WD7(projekt wykonawczy architektury) przedstawia detal wykonanie l usytuowania wieszaków
stalowych w pomieszczeniu 1/04
Odp.:
W miejsce szatni automatycznej naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem wykonawczym
architektury
13. , Zwracamy sięz uprzejmą prośbą o udostępnianie dokumentacji geologicznej na podstawie której
będziemy mogli oszacować zagłębienie grodzie w celu zabezpieczenie wykopu
Odp.
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W załączeniu do niniejszego pisma dokumentacja geologiczna została zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
PYTANIA XXV
1. Prosimy o uzupełnienie „Legendy opraw oświetleniowych wewnętrznych” o oprawy o
oznaczeniu K3, F3, F4, F4-AW, U1 i U2 lub potwierdzenie, Ŝe opraw tych nie naleŜy ujmować
w wycenie.
Odp.
Zgodnie z przedmiarem
2. Prosimy o uzupełnienie „Legendy opraw oświetleniowych zewnętrznych” o oprawy o
oznaczeniu 6 i 14 lub potwierdzenie, Ŝe opraw tych nie naleŜy ujmować w wycenie.
Odp.
Zgodnie z przedmiarem.
PYTANIA XXVI
Architektura:
1. W dokumentacji projektowej wskazana została grubość wykładziny sportowej 7 mm, którą wg
naszych informacji w ofercie posiada tylko jeden producent wykładzin. Ponadto wskazano
wymóg certyfikatu EHF, który posiada tylko i wyłącznie wykładzina bezpośrednio wskazana w
projekcie. W związku z powyŜszym prosimy o wskazanie nazwy alternatywnego producenta,
który posiada w ofercie wykładzinę sportową spełniającą wymagania zawarte w projekcie (tj.
grubość i certyfikat EHF).
Odp.:
Dopuszcza się rozwiązanie równowaŜne
2. Prosimy równieŜ, aby Zamawiający odstąpił od wymogu odnośnie certyfikatu EHF i zgodności
podłogi sportowej z normą DIN, poniewaŜ norma ta jest wewnętrzną normą niemiecką
dotyczącą podłóg sportowych, natomiast normą obowiązującą w Polsce i Europie jest norma
PN EN 14904.
Odp.:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu certyfikatu.

3. Prosimy o udostępnienie obliczeń statycznych projektowanej fasady o konstrukcji aluminiowo
szklanej na podkonstrukcji stalowej.
Odp.
Wszystkie obliczenia znajdują się w projekcie wykonawczym

4. W opisie architektury występują stwierdzenia o konieczności wykonania projektów
warsztatowych poszczególnych elementów budynku (np. elewacja). Prosimy o wskazanie w
której części kosztorysu Oferent ma uwzględnić te koszty.
Odp.
W pozycjach w których występuje kalkulacja indywidualna
5. W odniesieniu do przedmiaru "Hala Cracovii_architektura i konstrukcja_Przedmiar.09.2015"
prosimy o rozbicie pozycji 33 i 51 osobno na pozycje związane z trzpieniami dylatacyjnymi i
uszczelnieniem i wypełnieniem dylatacji.
Odp.
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W pozycja podano łączną ilości wykonania: „Dylatacje - tarcze wraz z trzpieniami dylatacyjnymi
np. Sika lub inna” Zamawiający wymaga podania łącznej ceny za wykonanie dylacji w sposób
określony dokumentacją, w w/w pozycjach przedmiarowych.
6. Prosimy o informację czy w kontekście spełnienia norm związanych z izolacyjnością cieplną
przegród budowlanych istnieje konieczność zastosowania przekładek termicznych dla konsol
montaŜowych elewacji.
Odp.
Tak
7. Prosimy o specyfikację materiału balustrad wewnętrznych i zewnętrznych.
Odp.:
Balustrady wypełnione siatką x-tend ( balustrada 2B1 A, 2B1 B, ZB6, ZB13) - 140,00 mb |
Balustrady stalowe- 20,00 mb
Balustrady schodowe (ZB3, ZB4, 2B12) - 50,00 mb cL Balustrada pochylni ZB4 -11,00 mb
Balustrada/pochwyt rampa - (2B7 A, ZB7 B, ZB7 C, ZB8, ZB18) - 600,00 mb
Balustrady szklane na tarasie - ZB10 - 38,00 mb
Balustrady z blachy cor-ten - (ZB9, ZB11) - 50,00 mb
Balustrady klatki schodowej KI, K2, K3- ZB14 - 55,00 mb
Pochwyty klatki schodowej KI, K2, K3 - 40,00 mb
Balustrady rampy niepełnosprawnej ZB17 pochwyt na elewacji - 80,00 mb
Balustrady rampy niepełnosprawnej ZB17 balustrada - 75,00 mb
Balustrady trybun ZB19 - 80,00 mb
Balustrady ZB20 i ZB21 - 40,00 mb

8. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe balustrady zewnętrzne mają być wykonane ze stali nierdzewnej.
Odp.:
Balustrady zewnętrzne naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej
Formalne:
9. Proszę o potwierdzenie, Ŝe ofertę naleŜy sporządzić wg przedmiarów pn.: "Hala
Cracovii_architektura i konstrukcja_Przedmiar.09.2015", "Hala Cracovii_drogi parkingi
chodniki_Przedmiar_09.2015", "Hala Cracovii_Instacje.zewn. wod-kan_Przedmiar.09.2015",
"Hala Cracovii_instalacja grzewcza_Przedmiar.09.2015", "Hala Cracovii_instalacja wentylacji
mechanicznej i chłodzenia_Przedmiar.09.2015r", "Hala Cracovii_instalacje elektryczne i
niskoprądowe_Przedmair.09.2015",
"Hala
Cracovii_instalacje
wody
i
kanalizacji_Przedmiar.09.2015",
"Hala
Cracovii_Nawadnianie
dachów
zielonych_Przedmiar.09.2015",
"Hala
Cracovii_Pozostłe_Przedmiar.09.2015","Hala
Cracovii_Przyłącz
c.o._Przedmiar.09.2015",
"Hala
Cracovii_Przyłącz
wodkan_Przedmiar.09.2015",
"Hala
Cracovii_przyłącze
sn
i
stacja
transformatorowa_Przedmiar.09.2015",
"Hala
Cracovii_Wymiennikownia-Węzeł
cieplny_Przedmiar.09.2015", "Hala Cracovii_zagospodarowanie terenu_Przedmiar.09.2015",
"hala Cracovii-AKPiA_Przedmiar.09.2015"
Odp.
NaleŜy sporządzić zgodnie z załączonymi przedmiarami oraz naleŜy uwzględnić odpowiedzi na
zadane pytania
10. Prosimy o wskazanie parametrów kluczowych wykładziny, które będą wytycznymi do wyboru
dostawcy wykładziny.
Odp.
Zgodnie ze specyfikacją
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11. W opisach technicznych oraz rysunkach występują nazwy własne materiałów oraz
producentów co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych. Prosimy o udostępnienie w
dokumentacji przetargowej parametrów technicznych, które będą obowiązywały oferentów lub
wyspecyfikowanie materiałów unikalnych.
Odp.
NaleŜy przyjąć równowaŜne parametry do przykładów ujętych w projekcie
12. Mając na uwadze art. 29 ust. 1- 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnosimy o opisanie
przedmiotu zamówienia poprzez określenie jego parametrów, a nie poprzez odniesienie do
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jako Ŝe tego typu opis nie jest uzasadniony
specyfiką przedmiotu niniejszego zamówienia. W związku z powyŜszym oraz mając na
uwadze treść art. 29 ust. 3 ustawy pzp - prosimy o sprecyzowanie wymaganych przez
Zamawiającego kryteriów równowaŜności dla materiałów wymienionych w przedmiarze dla
branŜy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Odp.:
NaleŜy przyjąć równowaŜne parametry do przykładów ujętych w projekcie
13. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe nie występują zmiany między projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, które będą skutkowały koniecznością zamiennego pozwolenia na budowę.
Odp.
Tak, w odniesieniu do zmian w prawie oraz w odniesieniu do aktualizacji warunków technicznych
dostawy mediów

14. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w przypadku wystąpienia rozbieŜności między projektem
budowlanym, a wykonawczym i koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę
Zamawiający wydłuŜy termin realizacji z uwzględnieniem zwiększenia kosztów ogólnych.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje wydłuŜenia terminu realizacji i nie przewiduje zwiększenia kosztów
ogólnych.
15. Informujemy, Ŝe jeŜeli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia dogłębnej
analizy projektu wykonawczego i budowlanego w kontekście dokonania analizy między
projektem budowlanym, a wykonawczym i stwierdzenia zmian istotnych to Wykonawca
wnioskuje o przedłuŜenie terminu składania ofert o dwa miesiące.
Odp.
Zamawiający przedłuŜył termin składania ofert na dzień 19.11.2015 godz. 10:00
Zagospodarowanie terenu:
16. Proszę o wskazanie postępowania z drzewami pozostającymi na terenie lub przesadzanymi
(nr 1,3,15,16,17,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,58,59) a nie
ujętymi
w
przedmiarze
robót
pn."
"Hala
Cracovii_zagospodarowanie
terenu_Przedmiar.09.2015"" oraz o uzupełnienie w/w przedmiaru o brakujące pozycje w tym
zakresie.
Odp.
Zgodnie z pozwoleniem na wycinkę drzew
17. Proszę o potwierdzenie, Ŝe pozycja nr 88 z przedmiaru pn.:"Hala Cracovii_zagospodarowanie
terenu_Przedmiar.09.2015" obejmuje wszystkie rośliny przewidziane do nasadzeń w
pozycjach 89,91-101, 103-109 w/w przedmiaru
Odp.
Zgodnie z projektem
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18. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zapis "Wybranie, zakupienie i dostarczenie roślin wg tabeli" w
pozycji nr 88 przedmiaru pn.:"Hala Cracovii_zagospodarowanie terenu_Przedmiar.09.2015"
dotyczy zestawienia pn:"listaRoslinDoPrzedmiaru091127" znajdującego się w PW
dokumentacji
Odp.
Zgodnie z projektem
19. Proszę o wskazanie tabeli roślin o której mowa w pozycji nr 88 przedmiaru pn:" Hala
Cracovii_zagospodarowanie terenu_Przedmiar.09.2015"
Odp.
Tabela roślin zostanie załączona na stronę internetową
20. Proszę o doprecyzowanie obmiaru ( ilości powierzchni ) dotyczącego elementów
przeznaczonych do odmalowania na placu zabaw.
Odp.
Zakres kontraktu nie obejmuje placu zabaw
21. Prosimy o udostępnienie aktualnej inwentaryzacji zieleni w celu prawidłowego oszacowania
opłat administracyjnych za wycinkę drzew.
Odp.
Zostanie załączona na stronę internetową
PYTANIA XXVII
1 . Zestawienia materiału roślinnego zawartego w specyfikacji technicznej dotyczącej terenów Zieleni
odbiega od ilości ujętych w przedmiarze. Wyjaśnić co jest nadrzędne i czym naleŜy się kierować
sporządzając kalkulację cenową dla tego zakresu
Odp.
Wycenę naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem
2. W punkcie 3. 1. Projektu (str. 25) znajduje się informacja o konieczności rozbiórki elementów
znajdujących się na działce. Z racji tego, Ŝe rozbiórka nieczynnych trzech sieci elektrycznych nie
jest ujęta w przedmiarach, proszę podać czy ma to zostać dodatkowo uwzględnione podczas
przygotowywania oferty,
Odp.
Rozbiórki naleŜy wycenić, naleŜy dodać element 2.10 rozbiórki istniejących trzech sieci (przedmiar –
przyłącze sn i stacja transformatorowa
3. Prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane roboty nieujęte w przedmiarach- a zawarte w
dokumentacji, np. roŜne typy balustrad, parapety Itd ?
Odp.
Zgodnie z umową
PYTANIA XXVIII
1. Istotnych Postanowień Umowy, § 2, pkt. 1 ppkt. e
Wykonawca wnosi o wskazanie przez Zamawiającego "odpowiednich zakładów branŜowych" o
jakich mowa w pkt oznaczonych lit od a do d.
Odp.
MPWiK, MPEC, TAURON, ORANGE, ZIKiT.
2. Istotnych Postanowień Umowy, § 2, pkt. 2
Wykonawca prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie: Wykonawca jest zobowiązany wykonać
projekty w zakresie opisanym w pkt 1 lit od a do e. W tym zakresie Wykonawca będzie miał prawo
dokonywania uaktualniania zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami. JednakŜe w przypadku
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dostarczenia projektu [posiadania projektu] przez Zamawiającego to zmiany takie mogą zostać
dokonane wyłącznie przez projektanta [któremu przysługują osobiste i majątkowe prawa do swojego
utworu jakim jest projekt] zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Zatem
uaktualnianie projektów, będzie moŜliwe tylko w zakresie wykonania projektów o których mowa w pkt
1 lit a-e.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Istotnych Postanowień Umowy, § 2, pkt. 15
Wykonawca prosi o wskazanie procedury postępowania na wypadek, gdy Zamawiający odrzuci
dokumentację lub aktualizację, jeŜeli wg Zamawiającego, koszty realizacji robót budowlanych, zgodnie
z tą dokumentacją lub aktualizacją przekroczą wysokość środków, które Zamawiający moŜe
przeznaczyć na realizację zamówienia. Czy Zamawiający przewiduje w decyzji odrzucającej lub
Ŝądającej modyfikacji wskazanie kwoty, jaką Zamawiający będzie w stanie przeznaczyć na realizację
zadania lub ewentualnie wskazanie alternatywnego sposobu realizacji robót których wartość nie
przekroczy wysokości środków którymi dysponuje Zamawiający.
Odp.
Zamawiający przewiduje wskazanie kwoty jaką będzie w stanie przeznaczyć na realizacje zadania.
4. Istotnych Postanowień Umowy, § 4, pkt. 5
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez wpis, Ŝe wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim z winy Wykonawcy, w związku z
wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
Odp.
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian i wyjaśnia, ze podstawa odpowiedzialności wykonawcy za
spowodowanie szkody moŜe być róŜna i Zamawiający nie przesądza, które przepisy będą mieć
zastosowanie.
5. Istotnych Postanowień Umowy, § 4, pkt.12
Taki obowiązek został przewidziany w pkt. 5. W przypadku pozostawienia tego zapisu,
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez wpis, Ŝe wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim z winy Wykonawcy, w związku z
wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
Odp.
Skreśla się ust. 12 w § 4 IPU ze względu na powtórzenie
6. Dot. Karta Gwarancyjna, pkt. 1- Przedmiot i termin gwarancji
Prosimy o:
1. Rozdzielenie terminów gwarancji poprzez ustalenie, Ŝe 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 36
miesięcy.
2. 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 zuŜycia materiału.
Odp.
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian
7. Prosimy o dostarczenie brakujących zestawień drzwi. Rysunki 0802 WA ZD1 i ZD2 są
takie same a brakuje zestawień z opisami drzwi od typu numer 17.
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Odp.
Zestawienie ilościowe znajduje się na rysunku 0802 W A ZD3
8. W dokumencie SIWZ w części IV w punkcie 3 proszą Państwo o dołączenie do oferty
kosztorysów ofertowych wg załącznika nr 6 SIWZ. W załączniku tym plik 216.zip w którym jest cała
dokumentacja projektowa. Prosimy zatem o potwierdzenie, Ŝe kosztorysy uproszczone naleŜy
przedstawić Państwu zgodnie z 15 plikami z folderu PRZEDMIARY o nazwie zakończonej
„_Przedmiar.09.2015.pdf”.
Odp.
Kosztorysy ofertowe naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarami
9. W dokumencie SIWZ w części IV w punkcie 3 prosimy o wykreślenie sformułowania
„w kosztorysie ofertowym naleŜy wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe
proponowanych wyrobów budowlanych”. Na obecnym etapie procesu budowlanego nie jest logiczne
podawanie producentów bądź oznaczeń katalogowych produktów, które zostaną zastosowane w
trakcie budowy gdyŜ do czasu ich zabudowania mogą się one zmienić. Proponujemy zastosowanie
sformułowania o zastosowaniu materiałów i produktów zgodnych z dokumentacją projektową bądź
równowaŜnych o parametrach nie gorszych niŜ opisane w dokumentacji.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych”.
10. Czy kontuar kasowy z rysunku 0802 W A WD3 i bramy ppoŜ z rysunku 0802 W A BP
są w zakresie przetargu. Jeśli tak to prosimy o dopisanie do przedmiaru z podaniem ich ilości.
Odp.
Kontuar kasowy został ujęty w przedmiarze architektura i konstrukcja Element 1.33 pozycja 200.
Bramy p.poŜ naleŜy dodać pozycję – przedmiar architektura i konstrukcja element 1.22 dodać pozycje
nr 145A.
11. W projekcie wykonawczym pominięto wykaz rodzaju wykończenia posadzek w
poszczególnych pomieszczeniach. Prosimy o uszczegółowienie informacji w
stosunku do zestawienia wszystkich pomieszczeń.
Odp.
Rodzaje posadzek zostały określone na rzutach architektury w projekcie wykonawczym
12. Prosimy o podanie numeracji pomieszczeń z podłogą podniesioną i
dopisanie pozycji kosztorysowej ujmującej ten zakres prac.
Odp.
Zakres podłogi podniesionej został określony na rzutach architektury w projekcie wykonawczym
13. Wg zapisu punktu 2.2. na stronie 160 STWiORB branŜy
architektoniczno-budowlanej, w serwerowni na 2 piętrze ma być wykończone
pomieszczenie w wykładzinie dywanowej. Prosimy o wyjaśnienie powyŜszego
zapisu (numeracja pomieszczenia, rodzaj wykładziny referencyjnej).
Odp.
Wg rysunków architektury
14. W opisie projektu wykonawczego branŜy architektonicznej punkt 13.3 – str.
112 (oraz STWiORB) dopuszczono równoległe stosowanie róŜnych typów wykładzin - kauczukowe lub
PCV bez podania lokalizacji ich zastosowania.
Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego w zakresie minimalnych parametrów jednego i
drugiego rodzaju wykładzin oraz w których pomieszczeniach zalecany jest dany typ wykładzin.
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Odp.
Parametry wykładzin zostały określone w dokumentacji projektowej
15. Jaki ma być kolor 819 szt. siedzisk na trybunach?
Odp.:
Kolor siedzisk na trybunach zostanie określony na etapie realizacji
16. Czy konstrukcja krzeseł ma być jedynie pomalowana proszkowo?
Odp.:
Konstrukcja krzeseł malowana proszkowo
17. Jaka ma być dokładna ilość krzeseł i siedzisk dostarczonych w ramach
ceny kontraktowej inwestycji (krzesła składane poza zakresem przetargu)?
Odp.:
Ilość krzeseł – sumarycznie stałe i składane, zgodnie z przedmiarem
18. W której pozycji kosztorysowej naleŜy wycenić siatkę x-tend opisana w
punkcie 16.6.3.3. opisu pliku "091125_Hala_Cracovia_opis_PWA_KS.pdf"?
Odp.
W poz. 192 i poz. 170, przedmiar architektura i konstrukcja
19. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości odnośnie balustrad:
- szkło w opisie jest 1010.2 na rysunku 12.12.4.
- w opisie jest na zewnątrz nierdzewna stal a środku czarna.
- na klatce schodowej znajduje się dopisek Ŝe poręcz jest 42,4 ze stali nierdzewnej.
Prosimy o potwierdzenie jakie materiały naleŜy wycenić.
Odp.
Szkło balustrad zgodnie z rysunkiem architektury. NaleŜy w wycenie ująć stal nierdzewną.
20. Czy na wymianę gruntu pod płytę fundamentową moŜna zastosować przekrusz betonowy o
określonej frakcji?
Odp.:
Wymianę gruntu wykonać w sposób opisany w projekcie
21. Czy na wymianę gruntu pod płytę fundamentową moŜna zastosować piasek ŜuŜlowy?
Odp.:
Wymianę gruntu wykonać w sposób opisany w projekcie
22. W punkcie 16.9 opisu projektu wykonawczego branŜa architektura ujęto informacje w
zakresie montaŜu mobilnych zapór deszczowych. Proszę o uzupełnieni pozycji kosztorysowej
przedmiarów w tym zakresie o ile stanowi to element zamówienia.
Odp.
Mobilna zapora deszczowa znajduje się pomiędzy parkingiem a schodami elewacji wschodniej (w linii
ze schodami). Długość zapory ok. 10m, wys. nie więcej niŜ 1,2m
Mobilne zapory deszczowe naleŜy ująć w ofercie w kosztorys pn. pozostałe, naleŜy dopisać pozycję
nr 9.
23. Prosimy o załączenie do przetargu przedmiarów w wersji edytowalnej przez program
kosztorysowy.
Odp.
Zamawiający nie załączy przedmiarów w wersji edytowalnej
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24. Prosimy o uszczegółowienie wymogów technicznych w zakresie szatni automatycznej
ujętej w przedmiarach branŜy budowlanej poz. 1.32.
Odp.:
W miejsce szatni automatycznej naleŜy naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem
wykonawczym architektury
25. Prosimy o wyjaśnienie czy kontuar z rys. rys. 0802 W A WD3 jest przedmiotem
przetargu, jeŜeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru branŜy: architektura
konstrukcja_Przedmiar.09.2015.
Odp.:
Kontuar kasowy został ujęty w przedmiarze architektura i konstrukcja Element 1.33 pozycja 200.

i

26.
Prosimy o podanie głębokości posadowienia ścianek szczelnych dla zabezpieczenia instalacji
gruntowej wymiennikowni ciepła. W przedmiarze poz. 215 podano tyko ilość 220mb a nie podano
głębokości posadowienia (wysokości zabicia ścianki wg. projektu).
Odp.
głębokość posadowienia ścianek szczelnych ok. 190 m npm (zagłębienie 2,5m w iły)
27. Czy wykop po posadowienie obiektu oraz wykop pod wykonanie ścianek oporowych naleŜy
zabezpieczyć ściankami szczelnymi.
Odp.
wykop pod mury oporowe bez ścianek szczelnych. pozostałe jak w opisie: "NaleŜy przewidzieć
moŜliwość zabezpieczenia wykopów ścianką szczelną wykonaną do poziomu zalegania iłów dla
wszystkich prac wykonywanych poniŜej poziomu gdzie trwale moŜe występować woda gruntowa tj.
między 200.00m npm a 201.00 m npm (dotyczy m.in. kanału wentylacyjnego poniŜej poziomu
przyziemia, rejony szybów windowych, kanałów wymiennika gruntowego, pomieszczenia stacji trafo)."
28. Dotyczy poz. nr. 12 przedmiaru roboty ogólnobudowlane. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w pozycja
"DrenaŜ rurowy korytkowy z zasypką w wykopie nawodnionym z sączków ceramicznych dn 150mm"
dotyczy odwodnienia wykopu dla realizacji robót Ŝelbetowych czy jest to drenaŜ docelowy dla
budynku.
Odp.
NaleŜy wycenić, jako drenaŜ docelowy
29. Dotyczy poz. nr. 12 przedmiaru roboty ogólnobudowlane. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w pozycja
"DrenaŜ rurowy korytkowy z zasypką w wykopie nawodnionym z sączków ceramicznych dn 150mm"
naleŜy rozebrać po wykonaniu robót fundamentowych. Jeśli tak to prosimy o dopisanie pozycji
przedmiaru.
Odp.
DrenaŜ rurowy korytkowy naleŜy traktować jako docelowy.
30. Dotyczy poz. 13 przedmiaru roboty ogólnobudowlane. W tej pozycji uwzględniono obmiar wykopu
dla wymiany gruntu pod murami oporowymi w ilości 825m3. Natomiast brak w przedmiarze jest
pozycji dla wykonania zasypu wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem w ilości 825m3. Prosimy o
dopisanie pozycji przedmiaru.
Odp.
Zgodnie z dokumentacją projektową „Pod murami oporowymi (tymi, na których jest rampa dla
niepełnosprawnych) naleŜy wymienić nasyp niekontrolowany na grunt piaszczysty (ten z wykopu z hali
sportowej) „, stąd koszty wykonana zasypu naleŜy uwzględnić w robach ziemnych związanych z
wykopem z hali sportowej, bo jest to grunt z „odzysku” z terenu budowy
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31.
W
opisie
technicznym
projektu
konstrukcji
oraz
przedmiarach
robót
pominięto
opis
wymogu
klas
ekspozycji
dla
betonu.
Prosimy
o
ujednolicenie wymogów projektowych.
Odp.
dla zew. elementów budynku stykających się z wodą/gruntem klasa XA2, rampy zewnętrzne XC2,
XC3, XF3, pozostałe XC3.
32.
W
specyfikacji
STIORB
dla
składu
betonu
zastosowano
wytyczne
wg
nieobowiązujących
starych
norm.
Czy
Zamawiający
dopuszcza
dokonanie
zmiany
wytycznych
przez
dostawcę
betonu
czy
teŜ
zmieniona
zostanie
specyfikacja przez Biuro Projektowe na etapie przetargu.
Odp.
NaleŜy przyjąć wytyczne analogiczne, zgodnie z obowiązującymi Normami
33.
W
przedmiarach
robót
wykończeniowych
pominięto
przegrody
pionowe
z
wykończeniem z płyt gipsowych (brak podziału ze względu na rodzaj opłytowania) oraz pominięto
ścianki
z
płyt
cementowo-włóknowych.
Prosimy
o
uzupełnienie przedmiarów.
Odp.
Ścianki działowe naleŜy wycenić w elemencie 1.14 „Ścianki działowe”, rodzaj opłytowania w
ściankach i okładzinach naleŜy uwzględnić m. im w poz.63, 199,200
34.
W
przedmiarze
robót
wykończeniowych
pominięto
wykładziny
winylowe.
Prosimy
o
uzupełnienie
przedmiarów
oraz
specyfikacji
technicznej
STIORB
w tym zakresie.
Odp.
W poz.155 ujęto: „posadzka winylowa, kolor ciemnoszary zbliŜony do RAL 7021, np.: NORAMENT
925 nr 0716, wg SST - analogia „
35.
Prosimy o uszczegółowienie wymogów dla posadzek z betonu architektonicznego
z pozycji kosztorysowej z przedmiaru architektonicznego o numerze 158, 159 i 161.
Odp.:
Jak dla wszystkich powierzchni z betonu architektonicznego (patrz opis do projektuj wykonawczego
architektura)
PYTANIA XXIX
Lp. Opis
1
2
3
4
5
6

Prosimy o zamianę jednostki miary dot. substratów na dachach. W przedmiarze widnieje hektar,
który nie jest adekwatny do pozycji i mocno redukuje wartość pozycji, a w niektórych
przypadkach wręcz ją zeruje. Prosimy o zamianę jednostki na m2.
Prosimy o podanie grubości substratu typ „i” przeznaczonego na dach nad przejściem w wale.
Prosimy o wyjaśnienie róŜnicy grubości substratu typ „E” na głównym dachu zielonym – w
opisie 7 cm, w przedmiarze 20 cm.
Prosimy o podanie grubości warstw keramzytu oraz grysu (warstw dekoracyjno - ochronnych)
dla dachu głównego.
Prosimy o określenie w których pozycjach naleŜy ująć elementy dot. izolacji termicznej dachów
oraz nadbetonu/ warstw spadkowych.
Pytanie dot. pozycji nr 109 przedmiaru – substrat dachowy intensywny (warstwa górna,
krotność =38). Brak warstwy w dokumentacji, prosimy o wyjaśnienie.
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Lp.

Opis

7

Prosimy o specyfikację armatury lub podanie przykładowego producenta i modeli.

8

Czy naleŜy wycenić akcesoria łazienkowe w postaci dozowników do mydła, papieru
toaletowego, ręczników papierowych, szczotek WC itd.?
Co Inwestor miał na myśli umieszczając w przedmiarze Architektury pozycję „Dostawa i montaŜ
wyposaŜenia toalet dla niepełnosprawnych” skoro biały montaŜ i armatura ujęte są w
Instalacjach sanitarnych?
W związku z zapisami SiWZ, iŜ kosztorys ofertowy powinien być sporządzony ścisłe w oparciu o
wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót i zaleca się sporządzić kosztorys zgodnie z
kolejnością pozycji w przedmiarze robót załączonym do SiWZ oraz brakiem niektórych
zakresów robót oraz róŜnicami w ilościach robót i opisach poszczególnych zakresów proszę o
odpowiedź na poniŜesz pytania. Czy w załączonym przedmiarze robót moŜna dodawać pozycje
obmiarowe?. Czy moŜna wprowadzać zmiany do opisu pozycji przedmiarowych? Czy moŜna
zmieniać ilości robót?
Czy elementy wymienione w pkt. 2.6.3 Inne elementy pozasportowe w Specyfikacji Technicznej
B-16.00.00 naleŜy uwzględnić w ofercie jeŜeli tak to w jakie pozycji przedmiarowej naleŜy to
wpisać?
Czy elementy wymienione w pkt. 2.9 Mobilne zapory deszczowe w Specyfikacji Technicznej B16.00.00 naleŜy uwzględnić w ofercie jeŜeli tak to w jakie pozycji przedmiarowej naleŜy to
wpisać?
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Czy w ofercie naleŜy uwzględnić elementy wyposaŜenia ruchomego jeŜeli tak to w jakie pozycji
przedmiarowej naleŜy to wpisać?
Czy w ofercie naleŜy uwzględnić technologie kuchni jeŜeli tak to w jakie pozycji przedmiarowej
naleŜy to wpisać?
Czy Zamawiający w przypadku ubiegania się o kontrakt przez konsorcjum dopuszcza
przedłoŜenie gwarancji czy to naleŜytego wykonania Umowy czy gwarancji wadium przez
kaŜdego członka konsorcjum z osobna z łączną sumę gwarancyjną wymaganą przez
Zamawiającego?
Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji oraz pierwsze strony
dokumentacji projektowej zawierające pieczęcie rzeczoznawców.
Zgodnie z zapisem umowy par 2 pkt 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania m.in. do
uaktualnienia dokumentacji projektowej.
Czy w związku z tym zapisem w zakresie Wykonawcy leŜy takŜe uzyskanie ewentualnego
zamiennego pozwolenia na budowę?
Dotyczy instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej i deszczowej.

18

W przedmiarze (nr poz. 205) ilość odwonienia liniowego typu Faserfix Super określono na 40
m2. Prosimy o weryfikacją ilości oraz jednostki.
Dotyczy instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej i deszczowej.

19

Pozycja przedmiarowa (nr poz. 204): „Kanał rynnowy, szerokości zewn 220mm, ruszt
antypoślizgowy 40*2 z dwoma odpływami pionowymi fi 100, wzmocniony ze stali nierdzewnej.
Kalk. własna.”
Prosimy o podanie gdzie znajduje się w/w kanał rynnowy.
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Lp.

Opis

20

Prosimy o wskazanie w przedmiarze miejsca, w którym naleŜy wycenić zadaszenie nad klatką
schodową.
PoniŜsze materiały w Państwa przedmiarach nie zostały ujęte lub są zaniŜone ilości, czy moŜna
je ująć jako uzupełnienie?

21

Latarnia oświetleniowa parkowa - oprawa oznaczona nr 6

szt.

2

Oświetlenie parkingu brak danych

szt.

6

Przewód NHXCH 3x1,5 zasilający wyłącznik PPOś

m

30

Przewód NHXCH 3x2,5 zasilający CKD1; CKD2; CKD3

m

450

MontaŜ wyłącznika PPOś

szt.

1

Kabel sygnalizacyjny YKSY 5x1,5 w rowie do PSO1; PSO2;
m
PDO1; PDO2; DR1; DR2

365

Głowica piorunochronna TS.2.10- PREVECTRON

szt.

1

ZaniŜona ilość płaskownika FE/ZN 40x5

m

150

Koryto szer. 100 na dachu

m

160

Ad.1
Odp.
Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczenie w ofercie oferenta jednostki podanej w ha na m2 oraz
przeliczenie normy z ha na m2. Koszty wykonania substratów na dachu mogą być przeliczone z
jednostek podanych w ha na m2 i skalkulowane oraz podane w m2
Ad.2
Odp.
Zgodnie z projektem
Ad.3
Odp.
Na etapie oferty naleŜy przyjąć grubość zgodną z przedmiarem robót
Ad.4
Odp.
Zgodnie z projektem
Ad.5
Odp.
Całkowite koszty wykonania warstw dachowych naleŜy podać w elementach od 1.15 do 1.21.
Całkowite koszty warstw izolacji termicznych dachu oraz nadbetownu naleŜy podać m. im w pozycjach
przedmiarowych 68,69,129,130,131,132,133
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Ad. 6
Odp.
Na etapie oferty naleŜy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
Ad.7
Odp.
Zgodnie z projektem
Ad.8
Odp.
Tak

Ad.9
Odp.
Pozycja nie dotyczy dostawy białego montaŜu i armatury, lecz jak wskazuje nazwa „Dostawy i montaŜ
wyposaŜenia toalet dla niepełnosprawnych” tj. uchwytów, poręczy zabezpieczeń, stosowej umywalki i
innych akcesoriów wynikających z odrębnych przepisów wyposaŜenia łazienek dla osób
niepełnosprawnych
Ad.10
Odp.
Zmian do opisu pozycji przedmiarowych oraz zmieniać ilości robót w pozycjach przedmiarowych nie
wolno robić, bo oferty staną się nieporównywalne. Jeśli oferent widzi konieczność ujęcia jakiś
dodatkowych wycen naleŜy zadać pytanie do konkretnej pozycji.
Ad.11
Odp.
Tak, – w przedmiarze konstrukcja architektura w elemencie 1.36 naleŜy dodać pozycje 210A w której
wycenić elementy pozasportowe wyszczególnione w specyfikacji technicznej B-16.00.00 punkt 2.6.3
Ad.12
Odp.
Tak, Mobilne zapory deszczowe naleŜy ująć w ofercie w przedmiarze drogi parkingi chodniki –
Element 3 naleŜy dodać pozycję 34A.
Mobilna zapora deszczowa znajduje się pomiędzy parkingiem a schodami elewacji wschodniej (w linii
ze schodami). Długość zapory ok. 10m, wys. nie więcej niŜ 1,2m
Ad.13
Odp:
Tak, – w przedmiarze konstrukcja architektura w elemencie 1.36 naleŜy dodać pozycje 210B w której
wycenić elementy ruchomego wyposaŜenia
Ad.14
Odp.
Tak, – w przedmiarze konstrukcja architektura w elemencie 1.36 naleŜy dodać pozycje 210C w której
wycenić elementy technologii kuchni
Ad.15
Odp.
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TAK
Ad.16
Odp.
Skan pozwolenia na budowę zostanie załączony, Zamawiający nie załącza skanu pierwszej strony
dokumentacji projektowej
Ad.17
Odp.
Tak
Ad.18
Odp.
Powinno być 40mb
Ad.19
Odp.
Lokalizacja kanałów rynnowych wg projektu architektury
Ad.20
Odp.
Uwzględnić w kosztach wykonania elewacji frontowej
Ad.21
Odp.
Ilości wskazanych materiałów naleŜy uwzględnić zgodnie z ilościami wskazanymi w pytaniu do
przetargu.
PYTANIA XXX
1.
Prosimy o wyjaśnienie odnośnie ścianek działowych wg. dokumentacji i przekrojów przez
ściany zaznaczonych na rysunkach rzutów naleŜy wykonać ścianki działowe z płyt: gk, gkf, płyt
włóknowo cementowych – w przedmiarze poz. nr. 63 (przedmiar budowlany) przyjęto tylko ścianki z
płyt gk. Prosimy o uszczegółowienie wykonania ścianek oraz korektę przedmiaru
Odp.
Koszty wykonania wszystkich ścianek działowe z płyt: gk, gkf, płyt włóknowo cementowych naleŜy
ująć i podać w ofercie pozycji przedmiarowej poz. nr. 63, która dotyczy wszystkich tych prac, jako
łączny koszt wykonania ich w całości.
2.
a.
b.

Analogiczne jeśli chodzi o ruszt np:
przekrój przez ściankę działową Sw7bF – jest to ścianka na ruszcie podwójnym
ścianka Sw7d – jest to ścianka na ruszcie podwójnym z pokryciem obustronnym.

W przedmiarze poz. nr. 63 (przedmiar budowlany) przyjęto tylko ścianki z płyt gk na ruszcie
pojedynczym. Prosimy o uszczegółowienie wykonania ścianek oraz korektę przedmiaru
Odp.
Koszty wykonania wszystkich ścianek działowych na ruszcie podwójnym i pojedynczym naleŜy ująć i
podać w ofercie pozycji przedmiarowej poz. nr. 63, która dotyczy wszystkich tych prac, jako koszt
łączny koszt wykonania ich w całości.
3.
Brak w przedmiarze wykonania ścianki wg. przekroju przez ścianki Sw7e tj:
- warstwa wykończeniowa wg. SST
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- drobnowłóknista wełna drzewna np. Heraklit Fm
- 1 x płyta gk
- ruszt stalowy + wełna mineralna
- 1 x płyta gk
Odp.
Przedmiar robót architektura i konstrukcja naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową – element 1.14
dodać pozycje 65A (ścianka działowa)
Kalkulacja indywidualna - wykonania ścianki wg. przekroju przez ścianki Sw7e – 1 kpl
4.
Według opisu architektury pkt. 16.2 Obsługa budynku oraz mycie elewacji przewiduje się z
zastosowaniem podestu ruchomego GENIE TZ 50 JDC. Prosimy o potwierdzenie iŜ wymieniony
podest nie wchodzi w zakres wyceny.
Odp.
Podest nie wchodzi w skład oferty
5.
Wg. przedmiaru architektury w poz. nr. 71 naleŜy wycenić - „zakup, transport i zamontowanie
urządzeń zabezpieczających prace pielęgnacyjnena dachu wraz z kompletem ubioru ochronnego” –
12 szt – Prosimy o uszczegółowienie pozycji lub podanie zestawienia co naleŜy przyjąć w
wymienionej pozycji, lub wskazanie opisu w dokumentacji urządzeń zabezpieczających oraz ubioru.
Odp.:
Zgodnie z dokumentacją projektową , SIWZ oraz przedmiarem
6.
Zgodnie z projektem pod posadzkę sportową naleŜy wykonać wylewkę betonową gr. 5 cm.
Prosimy o potwierdzenie iŜ do wyceny naleŜy przyjąć taką grubość. Naszym zdanie gr. 5 cm jest
zdecydowanie za mała.
Odp.:
Gwarancję na trwałość zestawu daje wykonawca – naleŜy grubość dobrać wg własnych obliczeń w
porozumieniu z wykonawcą posadzki.
7.
Prosimy o podanie jaka ilość izolacji akustycznej z płyt np. Ethafoam przyjąć do wyceny. Brak
wymienionego zakresu w przedmiarach
Odp.
Koszt wykonania izolacji akustycznej z płyt np. Ethafoam naleŜy przyjąć do wyceny we wszystkich
warstwach posadzkowych jako podkłady pod podłogi na stropach, w poz.146 i 147 przedmiaru robót
8.
Prosimy o wyjaśnienie ilości wykładzin jaka naleŜy przyjąć do wyceny w pozycji (przedmiar
architektura) nr. 146 przyjęto ilość wykładziny do wykonania 1501,891 m2 a w pozycji nr. 149 –
150,891 m2. Jakie ilości przyjąć do wyceny?
Odp.
W obmiarze robót dla poz. nr 149 dla wykładzin naleŜy przyjąć ilości do wykonania 1501,891m2, stąd
całkowity obmiar pozycji nr 149,150,151 przedmiaru robót naleŜy zmienić z ilości 2048,753 m2 na
ilość 3399,753 m2
9.
Proszę o wyjaśnienie róŜnicy w rzędnych pomiędzy tarasem drewnianym znajdującym się
przy wejściu +8,70 (około 48 m2) a resztą tarasu +8,42 (około 650 m2). Czy jest to powierzchnia
tarasu podniesiona o te 28 cm, czy naleŜy przyjąć pochylnia na tarasie.
Odp.:
Pomiędzy poziomem +8,42 a poziomem +8,70 zaprojektowano pochylnię o powierzchni ok. 48m²
10.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem posadzki podniesionej w przyziemiu
zgodnie z opisem architektury pkt. 16.7 w ilości 189,00 m2. Prosimy o wyjaśnienie oraz korektę
przedmiaru.
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Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - wykonaniem posadzki podniesionej w przyziemiu zgodnie z opisem
architektury pkt. 16.7 w ilości - 189,00 m2 Element 1.23 dodać pozycję 153A
11.
Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarach przyjęto zakres związany z wykonaniem posadzki
betonowej zewnętrznej na rysunku nr. 0802 WA P01 – rzut parteru posadzki, przekrój przez warstwy
P08. W ilości ok. 950,00 m2
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna – wykonanie posadzki betonowej zewnętrznej na rysunku nr. 0802 WA P01 rzut parteru posadzki przekrój przez warstwy P08. w ilości ok. 950,00 m2 element 1.23 dodać pozycję
153B
12.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem schodów zewnętrznych na taras z
blachy Cor-ten. Prosimy o wskazanie wymienionego zakresu, ewentualnie korektę przedmiarów
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - wykonanie schodów zewnętrznych na taras z blachy Cor-ten – 1 kpl
NaleŜy dopisać pozycje 204A w elemencie 1.34
13.
Pozycja nr. 153 przedmiar zag. terenu
dotyczy
- zakup, transport, rozłodunek i
zamontowanie paneli ze stali cor-ten - w ilości 370,00 m2. Prosimy o wskazanie rysunków
dotyczących wymienionego zakresu. Gdzie naleŜy wykonać podany zakres prac.
Odp.:
Odpowiedz na powyŜsze pytanie znajduje się w dokumencie który dostali wykonawcy, tj.: „Szczegółowa
specyfikacja techniczna zagospodarowania terenu i drogi“
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i ich kontrola.
5.5 SST MA – 05 Opaska budynku ze stali cor-ten, drenaŜ wzdłóŜ alejki
Wycena wszelkich wykonywanych prac oraz wykorzystywane materiały musza koniecznie uwzględniać
szczegółowe dane "Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu i drogi“!
14.
Prosimy o wskazanie rysunków dotyczących wykonania krat cortenowych pod drzewa
projektowane i istniejące – poz. nr. 140 i 141 przedmiaru zag. terenu.
Odp.:
Odpowiedz na powyŜsze pytanie znajduje sie w Specyfikacji tj.: „Szczegółowa specyfikacja techniczna
zagospodarowania terenu i drogi“ w pkt.: VI. SST MA-00 MAŁA ARCHITEKTURA ppkt.: 2. Materiały
2.4 SST MA – 04 Kraty pod drzewa
RYSUNKI WG NR PRODUKTOW MARKI REFERENCYJNEJ
Wycena wszelkich wykonywanych prac oraz wykorzystywane materiały musza koniecznie uwzględniać
szczegółowe dane "Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu i drogi“!
15.
Poz. nr. 158 przedmiaru zag. tereny dotyczy „zabezpieczenie elementów zabaw w/g
specyfikacji” - 1 kpl. Prosimy o wskazanie zakresu prac jaki naleŜy wycenić w wymienionej pozycji.
Odp.:
Odpowiedz na powyŜsze pytanie znajduje sie w dokumencie ktory dostali wykonawcy, tj.:
„Szczegółowa specyfikacja techniczna zagospodarowania terenu i drogi“
w pkt.:VI. SST MA-00 MAŁA ARCHITEKTURA ppkt.:2. Materiały 2.8 SST MA – 08 Zabezpieczenie
elementów zabaw
oraz w ppkt.:
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i ich kontrola.
5.8 SST MA – 08 Zabezpieczenie elementów zabaw
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Wycena wszelkich wykonywanych prac oraz wykorzystywane materiały musza koniecznie
uwzględniać szczegółowe dane "Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu i
drogi“!
16.
Według specyfikacji w kosztorysie ofertowym naleŜy wskazać nazwę producenta oraz
oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych. Prosimy o informację czy jeŜeli
materiał jest wyceniony zgodnie z dokumentacja wykonawczą to w opisie pozycji nie trzeba go tak
szczegółowo opisywać a do kosztorysu ofertowego załączymy zestawienie materiałów –np. co w
sytuacji pozycji z kształtkami inst. sanitarnych, itp – brak jest moŜliwości opisania oznaczeń
katalogowych.
Odp.
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ Część IV punkt 3 ppkt.2 o treści: „w kosztorysie ofertowym naleŜy
wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie katalogowe proponowanych wyrobów budowlanych”.
17.
Brak rysunku zestawienia drzwi 0802 WA ZD2. W udostępnionej dokumentacji istnieje
rysunek pod taką nazwą jednak otwiera się rys. 0802 WA ZD1.
Odp.
Rysunek zostanie załączony na stronę internetową
18.
Prosimy o zestawienie blatów łazienkowych – poz. nr. 197 przedmiar budowlany.
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - dostawy i montaŜu bramy przesuwnej wg. rys. nr. 0802 WA BP – 1 kpl
19.
Brak w przedmiarach dostawy i montaŜu bramy przesuwnej wg. rys. nr. 0802 WA BP.
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - dostawy i montaŜu bramy przesuwnej wg. rys. nr. 0802 WA BP – 1 kpl
20.
Brak w przedmiarach dostawy i montaŜu Ŝaluzji fasadawych.
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaŜ Ŝaluzji fasadowych – 1 kpl. Wycenić wg rysunków
Projektu Wykonawczego architektury
21.
Prosimy o podanie parametrów technicznych szatni automatycznej. Podanie przykładowego
producenta, modelu. Pozycja nr. 199 przedmiar architektury.
Odp.:
W miejsce szatni automatycznej naleŜy naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem
wykonawczym architektury
22.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z dostawa i montaŜem siatki x-tend wg. rysunków
0802 WAST, 0802 W A ST2, 0802 W A ST3. Prosimy o korektę przedmiarow.
Odp.
Siatka x –tend jest elementem balustrad i naleŜy ja uwzględnić w kosztach wykonania balustrad w
elemencie 1.28
23.
Prosimy o wyjaśnienie zakresu związanego z wykończeniem ścian np.
a.
według rys.0802 WAW3 (toaleta dla gości dla hali sportowej) ściany naleŜy pomalować na
biało, dotyczy to równieŜ ścian Ŝelbetowych – wg. opisu wszystkie ściany Ŝelbetowe zostają bez
wykończenia (beton architektoniczny.
b.
według przedmiaru architektury naleŜy przyjąć np. w pom. 01/62 płytki na ścianach a na
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rysunku wymienionego wyŜej brak płytek na ścianach.
Prosimy o uszczegółowienie jak wykończone maja być ściany w toaletach oraz szatniach.
Odp.:
a)
wszystkie ściany ww. toalet naleŜy pomalować na biało z wyjątkiem eksponowanej ściany
Ŝelbetowej (beton architektoniczny)
b)
w pom. 01/62 brak płytek na ścianach
24.
Prosimy o podanie producenta. koloru oraz rozmiaru płytek ścienny jakie naleŜy przyjąć w
pozycji nr. 166 przedmiar architektura.
Odp.
Dobór na etapie realizacji.
25.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z dostawą i montaŜem luster w toaletach, satniach,
itp. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odp.
Przedmiar robót naleŜy uzupełnić o pozycje kosztorysową:
Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaŜ luster w toaletach zgodnie z projektem – 1 kpl
26.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem parapetów wewnętrznych. Prosimy
o korektę przedmiarów.
Odp.
Dostawę i montaŜ parapetów naleŜy wycenić w rozdziale 1.22 „Dostawa i montaŜ stolarki” w
pozycjach dotyczących dostawy i montaŜu okien jako element stolarki okiennej
27.
Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 168 przedmiar architektura – czy wszystkie ściany
zewnętrzne obłoŜone maja być od środka płytą gk. -jednowarstwowo? W takim razie po co stosować
beton architektoniczny?
Odp.
Przewidziane dokumentacja projektową ściany wykonane z betonu architektonicznego naleŜy wycenić
jako wykonane z betonu architektonicznego. oz 168 przedmiary robót naleŜy równieŜ ująć w wycenie
28.
Brak w przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem ścian zewnętrznych Sz9 tj:
−
dźwigar stalowy
−
płyta OSB
−
folia PE
−
ruszt stalowy
−
wełna mineralna
−
blacha stalowa cor- ten
Gdzie w przedmiarze przyjęto dostawę i montaŜ płyt osb oraz foli? Prosimy o ewentualną korektę
przedmiaru.
Odp.
Koszty wykonania w/w ścian elewacyjnej naleŜy podać w elemencie 1.29 elewacje w poz. od 188 do
193
29.
Brak w przedmiarach pozycji związanej z dostawą sprzętu gaśniczego. Prosimy o korektę
przedmiaru
Odp.:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
30.
Brak w pozycji związanej z wykonaniem oznakowania tablicami informacyjnymi. Prosimy o
korektę przedmiaru
Odp.:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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31.
Brak w przedmiarach pozycji związanej z wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego.
Prosimy o korektę przedmiaru
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
32.
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wykładziny sportowej .W dokumentacji projektowej
jest wymieniona tylko jedna grubość wykładziny – 7mm oraz wymóg certyfikatu EHF, który teŜ
posiada tylko jedna wykładzina. Czy Zamawiający dopuszcza wykładziny konkurencyjne – prosimy o
wskazanie nazwy więcej niŜ jednej wykładziny spełniającej wymagania projektu (gr. wykładziny i
certyfikat EHF). Wnosimy zatem o dopuszczenie porównywalnej wykładziny, posiadającej certyfikat
FIBA i IHF Omnisports gr. 8,3mm oraz odstąpienie od wymogu odnośnie certyfikatu EHF i zgodności
podłogi sportowej z normą DIN. Jest to wewnętrzna norma niemiecka dotycząca podłóg sportowych, a
Polsce i Europie obowiązuje norma PN EN 14 904.
Odp:
Dopuszcza się rozwiązanie równowaŜne.
33.
Proszę o podanie typów oświetlenia, nr.14 oraz 6, proszę równieŜ o podanie parametrów
technicznych
dla
słupów.
Numeracja
zgodnie
z
rysunkiem
"E01ZAGOSPODAROWANIE_TERENU.pdf"
Odp.
Oprawy nr 14 wpisane omyłkowo, naleŜy je pominąć.
Oprawy nr 6 – jak oprawy nr 3.
Słupy o parametrach jak Hess Saulenleuchte NIGHT ELEMENTS lub równowaŜne.
34.
Jaką ilość kolan fi 50 naleŜy wpisać w poz.nr.60 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ?
Odp.:
NaleŜy przyjąć 5szt. kolan fi 50
35.
Czy w poz.nr.223 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ‘’ Urządzenia sanitarne na
elemencie montaŜowym, umywalka REKORD 55 cm, z otworem’’- naleŜy wycenić takŜe półnogi
porcelanowe ?
Ad 35
Odp.:
Nie wyceniać półnogi porcelanowe
36.
Czy w poz.nr.230 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ‘’ Urządzenia sanitarne na
elemencie montaŜowym, umywalka z syfonem i baterią stojącą’’- naleŜy wycenić takŜe półnogi
porcelanowe ?
Odp.:
Nie wyceniać półnogi porcelanowe
37.
Jakie umywalki naleŜy wycenić w poz.nr.230 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ‘’
Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym, umywalka z syfonem i baterią stojącą’’- (prosimy o
podanie parametrów technicznych) ?
Odp.:
NaleŜy wycenić analogiczne do umywalki wymienionej w dokumentacji -wymiary zbliŜone do 55x42cm
38.
Rury wywiewne naleŜy wycenić Ŝeliwne czy z PVC ?
Odp.:
NaleŜy wycenić rury wywiewne Ŝeliwne
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39.
Jakich średnic przejścia szczelne naleŜy przyjąć w poz. nr.202 ‘’ Przejście szczelne
systemowe przez płytę denną budynku (np INTEGRA ) Kalk. Własna – kpl. 160
Odp.:
NaleŜy przyjąć średnio fi 160mm
40.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty opisane w specyfikacji :
- wiercenie otworów instalacyjnych w Ŝelbecie
- badanie wydajności hydrantów
- ogrzewanie przewodów wody elektrycznymi kablami grzejnymi
Odp.:
NaleŜy wycenić wiercenie otworów fi 160 w Ŝelbecie w ilości 160 szt.
Badanie wydajności hydrantów naliczyć zgodnie z ich ilością.
Rurociągi naleŜy ogrzewać w miejscach naraŜonych na zamarzanie
41.
Czy w poz.nr.231 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji‘’ Zlewozmywak Ŝeliwny, z blachy
lub tworzywa sztucznego, na szafce. Zlew 1-komorowy z blachy nierdzewnej z baterią stojącą – szt.5
’’- naleŜy wycenić takŜe szafki ?
Odp.:
Nie naleŜy ujmować szafek (aranŜacja wnętrz)
42.
Czy rury kanalizacji niskoszumowe naleŜy ująć tylko w pozycji nr.188, ?
Odp.:
Występują tylko w poz . 188 (kształtki niskoszumowe fi 110 szt .6).
43.
W poz.nr.193,194,195 przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ,kształtki kanalizacyjne mają
być z PVC czy niskoszumowe ?
Odp.:
Naliczyć kształtki pvc zwykłe
44.
Czy przycisk spłukujący do WC ma być wykonany ze stali nierdzewnej jak to jest opisane w
pozycji nr.210 i czy w tej pozycji naleŜy go wycenić w ilości 59 szt.?
Odp.:
Tak ma być wykonany ze stali nierdzewnej, naleŜy wycenić w ilości 59 szt.
45.
Jakie zawory regulacyjne naleŜy wycenić w poz.nr.134 do 138 przedmiaru instalacja wody i
kanalizacji ‘’- (prosimy o podanie typu i parametrów technicznych- zawór MSV-C jest niedostępny) ?
Odp.:
NaleŜy wycenić zawory analogiczne dostępne w sprzedaŜy
46.
Jaki zawór naleŜy wycenić w poz.nr.319 ‘’ Zawór redukcyjny sieci wodociągowych, Dn 50˙mm
– szt 1 ’’ przedmiaru instalacja wody i kanalizacji ‘’- (prosimy o podanie parametrów technicznych) ?
Odp.:
NaleŜy wycenić zawór regulacyjny dn 50mm analogiczny do podanego w projekcie
47.
Jakie baterie naleŜy wycenić w poz.nr.144 ‘’ Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym,
Dn˙15˙mm – szt.17 ’’- (prosimy o podanie typu i parametrów technicznych) ?
Odp.:
NaleŜy wycenić baterie natryskowe standard podstawowy
48.
Jakie materiały naleŜy przyjąć w pozycjach przedmiaru w których wpisano materiały wycofane
z produkcji np.:
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- głowice termostatyczne
- pompy UPS
- ceramika Nova Top
- zawór MSV-C ?
Odp.:
NaleŜy przyjąć materiały dostępne przez analogię
49.
W jakiej pozycji kosztorysu naleŜy ująć zawór kulowy odcinająco-regulacyjny z nastawą
wstępną z końcówkami do spawania DN80 , PN25 – 1 szt. NAVAL - opisany w specyfikacji węzła
przyłączeniowego ?
Odp.
NaleŜy dodać pozycje w kosztorysie przyłącz wod kan element 1 pozycja 16A
50.
Czy wszystkie materiały i urządzenia ujęte w przedmiarze przyłącz sieci cieplnej, oraz w węźle
cieplnym naleŜy wycenić, czy niektóre z nich dostarcza MPEC Kraków ?
Odp.
Cały zakres wykonanie wymiennikowni leŜy po stronie wykonawcy.
51.
Jakie kształtki naleŜy wycenić w poz.nr.6 w przedmiarze przyłącz sieci cieplnej
‘’
KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie kształtek prefabrykowanych: szt. 6 ‘’ - (prosimy o podanie
parametrów technicznych) ?
Odp.
Zgodnie z projektem
52.
Czy rury preizolowane naleŜy wycenić według przedmiaru przyłącz sieci cieplnej (w projekcie
krótszy odcinek jest średnicy dn 100 ,dłuŜszy dn 80 ,a w przedmiarze jest odwrotnie) ?
Odp.
Wycenić naleŜy zgodnie z przedmiarem
53.
Czy materiały przyłącza sieci cieplnej naleŜy wycenić według przedmiaru (w zestawieniu
elementów przyłącza CO jest inna ilość np. kolan. zaworów ... , oraz materiały nie ujęte w przedmiarze
np.:Rura DVR , detektor usterek 2-kanałowy, puszka przyłączeniowa , kabel YKY …) ?
Odp.
NaleŜy wycenić według przedmiaru
54.
W jakich pozycjach przedmiaru i ile sztuk
natryskowych naleŜy ująć w ofercie ?
Odp.:
NaleŜy przyjąć 9szt. Poz. 226 (pisuary)

elektronicznych baterii umywalkowych i

PYTANIA XXXI
Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na
poniŜsze pytania:
- W związku z brakiem szczegółowego opisu dotyczącego korpusów poszczególnych pompowni
proszę o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 – korpus z w/w
materiału moŜe być posadowiony w terenie jezdnym o obciąŜeniu do 40T bez dodatkowych
zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociąŜających i kotwiących?
- W związku z rozbieŜnościami pomiędzy Specyfikacją Techniczną w której jest zapis „Sygnały o
awarii pompowni oraz przekroczenie maksymalnego poziomu wody w komorze pompowni (
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oznaczającego wylanie się wody na parking) jest realizowane za pomocą sygnałów świetlnoakustycznych zabudowanych na szafie sterowniczej pompowni na zewnątrz budynku. Zgodnie z
informacją od projektanta instalacji elektrycznych w obiekcie nie przewiduje się tablicy synoptycznej
ze zbiorczymi sygnałami o awarii z poszczególnych urządzeń, w pomieszczeniu administratora
budynku. Budynek nie posiada równieŜ 24- godzinnego monitoringu.” a Spisem Zawartości Projektu
Budowalnego „sygnalizacja awarii pomp, stanu pracy pomp przesyłana do BMS” proszę o
uszczegółowienie czy pompownie mają być wpięte do systemu BMS czy stany alarmowe mają być
sygnalizowane za pomocą sygnalizacji świetlno-akustycznej zabudowanej na szafie pompowni ?
Ad.1
Odp.
Zgodnie z dokumentacja projektową
Ad.2
Odp.
PoniewaŜ nie ma BMS w budynku pompownia powinna posiadać sygnalizacje akustyczną i świetlna.
Ad.3
Odp.
Stany alarmowe pomp sygnalizowane sygnalizatorami zamontowanymi na szafie pompowni.
Ad.4
Odp.
WyraŜa się zgodę na zmianę typu pompy.
PYTANIA XXXII
1. Prosimy o umoŜliwienie odbycia wizji lokalnej terenu pod budowę Hali 100-lecia KS Cracovia
w terminie 27 października 2015 o godzinie 12:00.
Odp.
Teren jest ogólnodostępny takŜe w kaŜdej chwili moŜna odbyć wizje lokalną
2. Zgodnie z zapisami SIWZ, część VIII, pkt 4, Kryterium 2. „okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane, materiały i urządzenia ma wynosić odpowiednio” od 48 do 96 m-cy.
Prosimy o zmianę wymagań odnośnie długości okresu gwarancji dla urządzeń, na okres
gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta
lub maksymalnie 24 miesiące od dnia końcowego odbioru inwestycji. Prośbę swą
motywujemy faktem iŜ utrzymanie gwarancji na tak długi okres np. 96 m-cy wiązałoby się z
duŜymi kosztami, nawet z moŜliwością wymian urządzeń co ma bezpośredni wymiar na
wartość oferty.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Prosimy o doprecyzowanie zagadnienia polegającego na sporządzeniu dokumentacji w
zakresie projektu aranŜacji wnętrz całego obiektu. Czy projekty mają zawierać materiały
wskazane w projekcie czy teŜ materiały zaproponowane przez Wykonawcę? W jakim zakresie
produktowym i materiałowym jest do wykonania owy projekt?
Odp.:
Projekt wnętrz tyczy się wykonania projektu elementów nie ujętych w projekcie załączonym do
przetargu, materiały wykończeniowe w sporządzanym projekcie będą uzgadniane z
Zamawiającym.
4. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę? Kto ponosi koszty administracyjne ? Kto ponosi
koszty w przypadku przekroczenia kwoty 700 000,00 zł wskazanej przez Zamawiającego?
Odp.
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Zamawiający uzyska zgodę na wycinkę drzew (w trakcie procedowania)
Zgodnie z preliminarzem opłat kwota 700 000,00 zł nie powinna zostać przekroczona
5. Proszę o sprecyzowanie, co naleŜy rozumieć pod pojęciem obsługa budynku i mycie elewacji
(Projekt architektury opis, pkt 16.2)? Czy oferent ma wycenić zakup wózka czy zatrudnienie
ekipy sprzątającej?
Odp.
Wycenę naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarami
6. Prosimy o udostępnienie ilościowego zestawienia drzwi, poniewaŜ rysunki 0802 W A ZD1 i
0802 W A ZD2 nie zawierają ilości drzwi.
Odp.
Zestawienie ilościowe znajduje się na rysunku 0802 W A ZD3
7. Prosimy o udostępnienie rysunku 0802 W A ZD2, poniewaŜ przekazany rysunek pod tytułem
0802 W A ZD2 jest tak naprawdę 0802 W A ZD1 , tym samym nie mamy wszystkich typów
drzwi ( na rysunku 0802 W A ZD1 są typy od 1 do 16).
Odp.
Rysunek 0802 W A ZD2 zostanie załączony na stronę
8. Prosimy o informację, czy w przypadku rozbieŜności w ilości drzwi, tudzieŜ wymiarach ( np.
drzwi typ 4 – inne wymiary w zestawienia i inne na rzutach ) nadrzędnymi dokumentami są
rzuty architektury czy zestawienia 0802 W A ZD1, 0802 W A ZD2 i 0802 W A ZD3 .
Odp.
Nadrzędne są rzuty
9. Prosimy o informację czy kosztorysy ofertowe mają zostać sporządzone jako uproszczone –
niezmienny obmiar, cena jednostkowa i wartość ?
Odp.
Zgodnie z warunkami przetargu
10. Prosimy o potwierdzenie iŜ pozycje nie ujęte w przedmiarze, a występujące w dokumentacji
np. nasadzenie drew wynikające z pozwolenia n wycinkę , będą traktowane jako roboty
dodatkowe.
Odp.
Zgodnie z §5 ust. 2 Istotnych postanowień umowy.
11. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej. Z uwagi na tak duŜą ilość
kosztorysów , a tym samym pozycji kosztorysowych, w celu uniknięcia błędu Oferent powinien
dysponować w/w kosztorysami.
Odp.
Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej
12. W przedmiarze architektury i konstrukcji w pozycji 194 i 195 znajdują się odpowiednio
pozycje: „Szatnia automatyczna przewidziana w halu „ 1 kpl oraz „Kontuary – dostawa i
montaŜ – kalkulacja indywidualna_” 3 kpl.
W pozostałej dokumentacji przetargowej nie ma Ŝadnych szczegółowych informacji oraz
rysunków na temat powyŜszych elementów. Prosimy o udostępnienie dokumentacji i
rysunków szatni i kontuary w celu poprawnej ich wyceny.
Odp.
W miejsce szatni automatycznej naleŜy naleŜy wycenić szatnię zwykłą zgodnie z projektem
wykonawczym architektury
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13. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 4 ust. 12?
Jest to powtórzenie § 4 ust. 5?
Odp.
Skreśla się ust. 12 w § 4 IPU ze względu na powtórzenie
14. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 5 ust. 12 i wykreślenie ostatniej części zdania: „w
szczególności gdy Wykonawca zatrudnił lub zamierza zatrudnić podwykonawców”?
Niezrozumiałym jest ograniczenie moŜliwości przelewu wierzytelności w przypadku
zatrudnienia podwykonawców bądź zamiaru ich zatrudnienia. Bardzo często Wykonawca jest
zmuszony posiłkować się podwykonawcami.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
15. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 6 ust. 7 i wykreślenie słów: „przez cały okres
realizacji robót budowlanych określonych w niniejszej umowie”?
Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, iŜ przez cały okres realizacji robót budowlanych
będzie ten sam kierownik budowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe nie wymaga zatrudniania tej samej osoby
na stanowisku kierownika budowy przez cały okres realizacji; zmiany kierownika budowy i
kierowników robót branŜowych są dopuszczalne na zasadach określonych w § 12 ust. 12 –
14.
16. Czy Zamawiający moŜe doprecyzować o jaki paragraf chodzi w § 7 ust. 2 pkt 5?
Zamawiający powołuje się na § 5 ust. 7 – ust. 14, który odnosi się do zapisów o zaliczce i
fakturowaniu, a nie ma tam wymienionych obowiązków do wypełnienia przez Wykonawcę,
poza wymogiem dołączenia do faktury określonych dokumentów.
Odp.
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający koryguje § 7 ust. 2 pkt 5 nadając mu brzmienie:
„5. stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z
obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 7 – ust. 14 w wysokości 1000 zł za kaŜdy stwierdzony
przypadek,”
17. Dotyczy paragrafu 5 pkt 4 umowy – czy Zamawiający potwierdza, Ŝe odbiory częściowe i
faktury częściowe dokonywane / wystawiane będą w okresach miesięcznych?
Odp.
Zasady rozliczania robót określone są w § 3 ust. 6 IPU
18. Dotyczy paragrafu 4 pkt 13 ii) – prosimy o wprowadzenie zapisu zamiast „wynagrodzenie” –
„wymagalne wynagrodzenie”
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wyjaśnia, Ŝe Zamawiający musi mieć pewność, Ŝe 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 za te roboty naleŜnego mu wynagrodzenia od Wykonawcy. Nadto wykonawca musi
zapewnić, by termin płatności naleŜności dla podwykonawców był kaŜdorazowo krótszy, niŜ termin
zapłaty za te same roboty na jego rzecz (§ 11 ust. 2 IPU).
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PYTANIA XXXIII
1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia
wymieniony w SIWZ część III pkt 1 podpunkt 1 a oraz 1 b tj.
1 a) co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku
uŜyteczności publicznej przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne
mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne) wraz z
wykończeniem wnętrz o wartości min. 46.000.000,00 zł brutto,
1 b) co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie hali
sportowej wraz z zapleczem w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje
sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne,
elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz powierzchni zabudowy minimum
2.500 m2 i kubaturze minimum 35.000 m3,
jeśli wykonawca wykaŜe się jedną robotą budowlaną, która łącznie spełnia ww. wymagania.
Wykonana przez Naszą firmę robota budowlana polegała na wybudowaniu kompleksu
3
sportowo-rekreacyjnego, o parametrach tj. kubatura obiektu ponad 250.000 m , powierzchnia
2
zabudowy ponad 15.000 m . W ramach której wykonano zaplecze gastronomiczne,
administracyjne oraz baseny rekreacyjne oraz sportowe przystosowane do rozgrywania
zawodów odpowiadających standardom międzynarodowym, europejskim i polskim.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załączniki nr 1,3,4,oraz 5 w wersji
edytowalnej.

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