Błonie, dnia 04.04.2013 r.
WZP.271.3.2013
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa przedszkola publicznego w Błoniu I i II etap wraz z rozbiórką istniejących
obiektów przy ul. Piłsudskiego w Błoniu na dz. nr ew. 13 obr 022.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnienia następującej treści:
Pytanie nr 1:
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej(np .ath) oraz pdf, Pozwoli to nam
na złożenie porównywalnych ofert i jednocześnie przyspieszy proces oceny.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W myśl par. 4.3 Rozporządzenia Min Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. „jeśli zamówienie na
roboty budowlane.... w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia
ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru” ponadto określenie w
przetargu wynagrodzenia jako ryczałt ( za Słownikiem języka polskiego)” to suma globalna
przeznaczona na jakieś określone wydatki, bez podziału na szczegółowe pozycje”. Jednocześnie art.
632, par. 1 K.C. „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac . Zamawiający nie zamieścił przedmiarów na roboty objęte
zamówieniem.
Pytanie nr 2:
Czy jest możliwe zastąpienie w rozdziale III pkt. 3.2. Wiedza i doświadczenie
Treści : ,,Opis dokonania oceny spełnienia tego warunku
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających , że
wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
tj : minimum dwa zadania polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej z opisem
przedmiotu zamówienia w tym co najmniej 1 zadanie budowa przedszkola.”
na następującą treść :
,, Opis dokonania oceny spełnienia tego warunku
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających , że
wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
tj: minimum dwa zadania polegające na budowie obiektów kubaturowych użyteczności
publicznej lub zamieszkania zbiorowego o których mowa w rozumieniu § 3 pkt. 5 i 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690 z późń. zmianami ) o wartości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający podtrzymuje warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia jednocześnie przypomina, że
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Zobowiązany jednak będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Pytanie nr 3:
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o załączenie
przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Patrz odpowiedź w pyt 1.
Pytanie nr 4:
Mam pytanie odnośnie przetargu na budowę przedszkola, który ma się odbyć 22.03.2013 r..
Czy można od Państwa uzyskać, dokumentację projektową w Auto-Cad.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Dopuszczamy udostępnianie dokumentacji jedynie w formacie pdf -tylko do odczytu
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej różne, zamienne propozycje
technologii, materiałów i rozwiązań, pod warunkiem, że ich parametry będą równoważne lub
lepsze od proponowanych i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego?
Konkretnie chodzi o zastosowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych
w oparciu o drewno klejone warstwowo oraz technologię szkieletu drewnianego.
Zastosowanie ww. Rozwiązań sprawi, że przy relatywnie zbliżonych kosztach, uzyska się
przyjazny dla środowiska budynek o znacznie lepszych parametrach cieplnych, ekologicznych i
zdrowotnych.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Nie dopuszczamy zmiany konstrukcji budynku na szkieletową
Pytanie nr 6:
Niejasnym jest żądanie przedstawione w SIWZ przez Zamawiającego odnośnie załączenia
dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, że wykazane roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu na następujący: „Zamawiający wymaga
aby Wykonawca iż, „ - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. - minimum
2 zadania polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. minimum dwa zadania polegające na budowie

obiektów użyteczności publicznej z opisem przedmiotu zamówienia w tym co najmniej 1 zadanie
budowa przedszkola. Proponowana zmiana zapisu z pominięciem „załączenia dowodów
dotyczących najważniejszych robót …...” jest niezgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy.
Pytanie nr 7:
Zakres przedmiotu zamówienia SIWZ oraz poz. IV. 3. umowy przewidują wykonanie
wygrodzenia placu budowy szczelnymi elementami.
Natomiast projekt wizualizacji przewiduje wykonanie stałego ogrodzenia.
Należy zaznaczyć, że na wykonanie takiego ogrodzenia konieczna jest dokumentacja.
Prosimy o odpowiedz, jaki rodzaj ogrodzenia należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający w SIWZ oraz w § 3 pkt IV ust. 3 umowy żąda zabezpieczenia PLACU BUDOWY.
Teren budowy należy ogrodzić elementami szczelnymi. W ofercie należy uwzględnić ogrodzenie
stałe, docelowe, na które jest uzupełniona dokumentacja projektowa.
Pytanie nr 8:
W dokumentacji przetargowej występują również:
- Projekt technologii kuchni
- Projekt wyposażenia wnętrz
Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić:
- Wszystkie elementy ujęte w „zestawieniu mebla” str. 2-8 opisu technicznego projektu
wyposażenia wnętrz.
- Wyposażenie technologii kuchni str. 12 i 13 opisu projektu technologii kuchni.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Tak należy uwzględnić wszystkie elementy wskazane w projektach technologii kuchni i
wyposażenia wnętrz oraz uwzględnić odpowiedzi udzielone na podobne pytania Wykonawców,
które zamieszczone są w dalszej części pytań.
Pytanie nr 9
W związku z w/w postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający
uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej 1 budowy
przedszkola jeżeli Wykonawca wykaże się budowa nowych pomieszczeń dla istniejącej szkoły
podstawowej dla dzieci młodszych w wieku 7-9 lat obejmujących: sale lekcyjne dla dzieci
młodszych, salę komputerową dla dzieci młodszych, salę językową, pokoje administracyjne,
gabinet lekarza i psychologa, gabinet terapii, świetlice z zapleczem, salę zajęć ruchowych,
pomieszczenie wc dzieci młodszych, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, szatnie, stołówkę.
Zakładana liczba dzieci 480.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
To doświadczenie można uznać jako adekwatne do budynku użyteczności publicznej jednak nie
jest tożsame ze specyfiką przedszkola i nie zostanie uznane.
Pytanie nr 10:
Prosimy o przekazanie projektu budowlanego z pozytywna opinią specjalisty ds. ppoż.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Dokumentacja zamieszczona w postępowaniu posiada uzgodnienia p.poż, BHP i zdrowotnohigieniczne -skan uzgodnień w załączeniu.
Pytanie nr 11:
Prosimy o przekazanie projektu budowlanego z pozytywna opinia higieniczno-sanitarną.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Dokumentacja zamieszczona w postępowaniu posiada uzgodnienia p.poż, BHP i zdrowotnohigieniczne -skan uzgodnień w załączeniu.
Pytanie nr 12:
Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę zjazdów do drogi publicznej .
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Skan decyzji 92/2011 z dnia 19.10.2011r. w załączeniu
Pytanie nr 13:
Prosimy o przekazanie przedmiarów Inwestorskich .
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie załącza do materiałów przetargowych przedmiarów, patrz odpowiedź jak w pyt 1.
Pytanie nr 14:
Prosimy o dokumentacje techniczną dotyczącą wykończenia podłoża placu zabaw (przekroje –
występujące warstwy ).
Odpowiedź na pytanie nr 14:
W załączeniu przedstawiamy uzupełnioną dokumentację placu zabaw – opis i rys W-01
Pytanie nr 15:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym architektury a rysunkiem A-04
( przekroje )- mianowicie:
W pkt. 3.3.2. Opisu technicznego oraz na przekrojach układ warstw „4” przyjęto rozbieżne
warstwy wykańczające ściany zewnętrznej cokołowej, podobnie porównując pkt. 3.3.3 Opisu
technicznego z układem warstw „3” na przekrojach A-A i B-B – również występuje rozbieżność.
Nie zgadzają się również warstwy posadzki na gruncie pkt. 3.3.6. opisu technicznego z układem
warstw „1” na rysunku A-04. W opisie technicznym przyjęto izolację termiczną ze styropianu EPS
100-038 gr. 10cm natomiast na rysunku izolację termiczną FS 20 gr. 8cm.
Proszę o informację jaki układ warstw należy uznać za prawidłowy.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Do wyceny należy przyjąć warstwy wykończeniowe ściany cokołowej opisane na przekroju, tj. tynk
mozaikowy oraz 12 cm styroduru.
Do wyceny wykończenia elewacji należy przyjąć warstwy zgodnie z opisem, tj. tynk
cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie oraz styropian EPS 70-040 gr. 15 cm.
Do wyceny należy przyjąć warstwy posadzki na gruncie opisane znajdujące się w opisie, tj. 10 cm
styropianu EPS 100-038.
Pytanie nr 16:
W opisie do fundamentów jest zapis o konieczności montowania ściągów w fundamentach na
rysunkach nie ma wyszczególnionych żadnych ściągów – prosimy o przekazanie dokumentacji .
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Ściągi nie są wymagane dla tego projektu. Zapis proszę uznać za nieważny.
Pytanie nr 17:
W opisie - wyjścia z pomieszczeń dla dzieci będą łagodnie skarpowane a na wizualizacji są
pokazane schody – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Wyjścia z pomieszczeń dla dzieci, zgodnie z rzutami projektu architektury – po schodach oraz
pochylniach.
Pytanie nr 18:
Projektowane ogrodzenie z czego ma być wykonane? Prosimy o dokumentację w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 18:
W załączeniu przekazujemy rys. PZ-03 OGRODZENIE
Pytanie nr 19:
Brak danych jakie maty czyszczące należy zamontować w wiatrołapach .Prosimy
o podanie parametrów maty.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
W wiatrołapach zastosować maty czyszczące o następującej charakterystyce:
− wycieraczki wewnętrzne, np. Traper Duo lub równoważne,
− do stosowania w przedsionku oraz w korytarzu wejściowym, czyli w strefach 2 i 3, wykonanie z wytrzymałych włókien polipropylenu
− zbierają wodę i brud,
− osuszają obuwie,
− dzięki spodowi wykonanemu z gumy antypoślizgowej mata wejściowa nie ślizga się i nie
zawija,
− kolor: antracyt
− grubość: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm
− waga: ok. 2,45 kg/m²
− łatwa w czyszczeniu (można ją odkurzać, trzepać itp.)
− zamontowane w wgłębieniu w posadzce gł. 1cm
− czyszczenie: odkurzanie, okresowe trzepanie i pranie.
− wymiary:
wiatrołap 0.1
150x250cm
korytarz przy wiatrołapie 0.1
200x250cm
wiatrołap 0.55
150x220cm
korytarz przy wiatrołapie 0.55
200x220cm
wiatrołap 0.44
100x150cm
Pytanie nr 20:
Istnieje rozbieżność - w dok. projektowej. Na rys. AW-02 w pom. porządkowych, aneksach
socjalnych oraz sanitariatach podłogi są pokryte płytką ceram. szkliwioną gładką mat. o wymiarze
20x20cm, natomiast w opisie technicznym do proj. architektury pkt 3.3.18 w tych samych
pomieszczeniach przyjęto płytki ceramiczne o wymiarze 30x30cm. Prosimy o informacje jakie
płytki przyjąć do wyceny .
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Do wyceny należy przyjąć płytki z projektu architektury wnętrz, tj. rys AW-02.
Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdzenie iż wycenie podlega technologia kuchni .
Odpowiedź na pytanie nr 21:
W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy wskazane w projektach technologii kuchni oraz
wyposażenia wnętrz.
Pytanie nr 22:
Prosimy o potwierdzenie iż wycenie podlega wyposażenie wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 22:
W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy wskazane w projektach technologii kuchni oraz
wyposażenia wnętrz.
Pytanie nr 23:
Na rysunku K-01 ława fundamentowa w osi 5 jest oznaczona jako poz.8.1 (40x80) natomiast na

rysunku K-02 w tej samej osi ława fundamentowa jest oznaczona jako 8.2 (40x100).Prosimy o
wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
W osi 5 należy wykonać ławę fundamentową zgonie z rysunkiem K-01 (poz. 8.1 ława 40x80)
Pytanie nr 24:
Na rysunku K-03 są zaznaczone słupy np. w osiach 1,3,4,5,6 natomiast brak rysunków wymiarów
stóp fundamentowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
W załaczeniu rysunek nr K-11
Pytanie nr 25:
Prosimy o naniesienie rzędnych wysokościowych słupów , podciągów , wieńcy żelbetowych oraz
stropów na dokumentacji .
Odpowiedź na pytanie nr 25:
W załączeniu rysunek nr K-11
Pytanie nr 26:
Prosimy o podanie terminu wykonania przyłącza gazowego przez Inwestora.
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Przewidywany termin wykonania przyłącza gazowego do końca października 2013r
Pytanie nr 27:
Prosimy o potwierdzenie iż otrzymana mapa do celów projektowych oraz wszelkie sieci
z infrastruktury podziemnej na niej naniesione są zgodne ze stanem rzeczywistym.
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Przekazana mapa jest mapą zaktualizowaną do celów projektowych przez uprawnionego geodetę.
Pytanie nr 28:
Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych dotyczących ścian żelbetowych fundamentowych .
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Przekazujemy rysunek ścian żelbetowych. Nowy rysunek K-16.
Pytanie nr 29:
Według spisu pozycji występują pozycje 10.1-10.4( pochylnie) natomiast w rysunkach konstrukcji
jest tylko przekrój i rzut jednej pochylni. Prosimy o przekazanie brakującej dokumentacji .
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Przekazujemy rysunek K-17.
Pytanie nr 30:
Prosimy o sprecyzowanie z jakiego betonu należy wykonać posadzkę .
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Posadzkę należy wykonać z betonu C20/25.
Pytanie nr 31:
Na rysunku K03 czyli rzut stropów nad parterem są narysowane płyty kanałowe i płyty filigranowe.
Mają oznaczenia jako 2.1 do 2.17 – czy Inwestor posiada rysunki zestawieniowe w/w elementów
prefabrykowanych , jeśli tak prosimy o przekazanie dokumentacji.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Oznaczenie płyt rozróżnia płyty o różnych rozpiętościach. Szczegółowe zestawienie płyt dostarcza
producent/dostawca płyt na zamówienie budowy. Poniżej wymiary w osiach dla poszczególnych
pozycji :

Stropy
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Poz.2.1.
Poz.2.2.
Poz.2.3.
Poz.2.4.
Poz.2.5.
Poz.2.6
Poz.2.7
Poz.2.8.
Poz.2.9.
Poz.2.10.
Poz.2.11.
Poz.2.12.
Poz.2.13.
Poz.2.14.
Poz.2.15.
Poz.2.16.
Poz.2.17.
Poz.2.18.
Poz.2.19.

3
Strop filigran 20cm
Strop filigran 20cm
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop filigran 18cm
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop filigran 20cm
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop filigran 20cm
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop filigran 20cm
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop – płyty sprężone SP 26.5.
Strop filigran 20cm
Strop filigran 20cm
Strop filigran 20cm
Strop filigran 20cm

rozpiętość w
osiach [cm]
462
370
534
304
610
930
650
890
690
510
930
690
231
837
890
590
280
304
330

Pytanie nr 32:
Prosimy o przekazanie informacji ile czasu zajmie przeprowadzka Inwestora do nowego budynku
( po zakończeniu etapu I ).
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Do dwóch tygodni od chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Pytanie nr 33:
Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie parametry wiodące będę uznawane przez Zamawiającego
za równoważne ( materiał konstrukcyjny, funkcje zabawowe, kolorystyka, wymiary zgodne z
przedstawionymi w projekcie przykładami)
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Dla placu zabaw i jego wyposażenia parametry wiodące to:
1. funkcje zabawowe
2. materiał konstrukcyjny,
3. trwałość, wytrzymałość
W przypadku zmiany wymiarów urządzeń należy zwrócić uwagę na dostosowanie wielkości stref
bezpieczeństwa.
Wszystkie urządzenia na placu zabaw muszą posiadać spójną kolorystykę.
Pytanie nr 34:
Prosimy o potwierdzenie przez Inwestora iż wszelkie drzewa kolidujące z przyszła inwestycja
zostały usunięte.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Większość drzew została już usunięta, pozostałe kolidujące również zostaną usunięte.
Pytanie nr 35:
Prosimy o potwierdzenie przez Inwestora iż posiada pozwolenie na budowę dotyczącą dwóch
etapów oraz o potwierdzenie iż w danym pozwoleniu zawarta jest pozytywna decyzja
dopuszczająca uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu I etapu.

Odpowiedź na pytanie nr 35:
Ustawa Prawo Budowlane dopuszcza udzielenie pozwolenia na użytkowanie części obiektu
budowlanego, zatem i w naszym przypadku budowy I-ego etapu jest to dopuszczalne. Warunkiem
udzielenia takiego pozwolenia jest aby przeznaczona do użytkowania część obiektu budowlanego
nadawała się do eksploatacji, mogła funkcjonować samodzielnie (bez niezrealizowanej części)
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jednocześnie przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie niezakończonej inwestycji należy przedłożyć wymagane art. 57 ustawy dokumenty
odnoszące się do części obiektu przeznaczonej do użytkowania.
Pytanie nr 36:
Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry są wiodące przy doborze wyposażenia przedszkola .
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Parametry wiodące wyposażenia przedszkola: materiał -atesty bhp, kolorystyka, wymiary zgodne z
normami dla przedszkoli, trwałość.
Pytanie nr 37:
Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry są wiodące przy doborze wyposażenia kuchni .
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Parametry wiodące wyposażenia kuchni: funkcja, materiał-stal nierdzewna, wymiary
Pytanie nr 38:
Prosimy o potwierdzenie że cała nawierzchnia placu zabaw ma być nawierzchnia trawiastą,
zabawki zaprojektowane w przekazanej dokumentacji mają określony parametr upadku
swobodnego z wysokości który przekracza dopuszczalna wysokość dla nawierzchni trawiastej. Czy
w zawiązku z tym Zamawiający świadom jest błędnego doboru nawierzchni niezgodnego z PN-EN
1177.
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Patrz odpowiedź na pytanie 14
Pytanie nr 39:
W opisie SIWZ w etapie I należy wykonać wykop i montaż zbiornika na deszczówkę. Prosimy o
podanie parametrów technicznych tego zbiornika, rysunków oraz określenie głębokości jego
posadowienia.
Odpowiedź na pytanie nr 39:
W załączeniu opis i uzupełnione rysunki nr KD-01 i KD 02
Pytanie nr 40:
Prosimy o przekazanie projektu rur kanalizacji deszczowych doprowadzających wodę do zbiornika
na deszczówkę z rynien i rur spustowych z budynku z uwzględnieniem etapowości wykonania
inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Patrz odp na pyt 39
Pytanie nr 41:
Brak informacji na temat posadzki w pom. 0.41 – z czego ma być wykonana ta posadzka?
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Posadzka przemysłowa beton B-20 zbrojony włóknem szklanym, zatarta na gładko malowana farbą
do betonu np PILBET
Pytanie nr 42:
Występuje rozbieżność na rys. AW-02.
- W pom. 0.52 posadzka zgodnie z opisem pomieszczenia powinna być wykonana z wykładziny

dywanowej , natomiast zgodnie z oznaczeniem „2” oraz legendą powinna być wykonana z
wykładziny PCV. Proszę o informację jaką posadzkę należy wykonać.
- W pom. 0.77, 0.80, 0.84 posadzka zgodnie z opisem pomieszczenia powinna być wykonana z
płytek ceramicznych , natomiast zgodnie z oznaczeniem „4” oraz legendą powinna być
wykonana z płytek gresowych. Proszę o informację jaką posadzkę należy wykonać.
Odpowiedź na pytanie nr 42:
W pom. 0.52 - posadzka wykonana z wykładziny PCV,
w pom. 0.77, 0.80, 0.84 – posadzka wykonana z płytek gresowych.
Pytanie nr 43:
Brak informacji na temat poręczy, balustrad – z jakich materiałów będą wykonane, gdzie będą
umiejscowione. Prosimy o zamieszczenie na stronie rysunków balustrad oraz rzut ze wskazaniem
miejsca zamontowania .
Odpowiedź na pytanie nr 43:
W załączeniu rysunek D-03 pochylni dla niepełnosprawnych z opisem balustrad.
Pytanie nr 44:
Prosimy o rysunki wykonawcze daszków stalowo-szklanych oraz świetlików.
Odpowiedź na pytanie nr 44:.
Detal konstrukcji świetlików na rysunku K-12, Jako daszki stalowo szklane zastosować: system
daszków szklanych firmy BFL: „System dach 02.04” – Daszek systemowy z belką nośną nad szklaną
taflę.
Pytanie nr 45:
Zgodnie z rysunkami elewacji należy wykonać ocieplenie metodą lekką mokrą. Z przekrojów i
opisu architektury wynika, że występują również płyty elewacyjne aluminiowe ALUCOBOND.
Brak dokładnego oznaczenia uniemożliwia prawidłową wycenę. Prosimy o wskazanie na
rysunkach elewacji miejsc z podziałem na technologię wykończenia oraz przedmiarowe ilości do
wykonania.
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Elewacje wykonać w technologii lekkiej-mokrej, zgodnie z rysunkami. Brak płyt typu alucobond.
Pytanie nr 46:
Prosimy o wskazanie miejsca montażu wyłazu dachowego (brak na rzucie dachu). Czy należy
uwzględnić do oferty drabinkę stalową prowadzącą na dach?
Odpowiedź na pytanie nr 46:
Wyjście na dach zgodnie z lokalizacją na załączonym rys. D-04 za pomocą drabiny pionowej
systemowej kotwionej do muru, np prod „ZERGES” z blokadą wejścia dla osób postronnych.
Drabina ze stali ocynkowanej. Specyfikacja drabiny:
drabina kotwiona pionowa zgodna z EN ISO 14122-4
- drabiny kotwione ze szczeblami ze stali, szczeble z otworami o wymiarach30mmx30mm.
- Odległość między szczeblami wynosi 280mm,
- szerokość drabiny 520mm,
- wymiary podłużnicy60mmx25mm,
- odległość pomiędzy zamontowanymi uchwytami ściennymi wynosi 2,0 m,
- z blokadą wejścia dla osób postronnych,
- drabina od wysokości 50cm nad p.t.,
- od wys. 3,00 m nad p.t. Drabina wyposażona w poręcze ochronne,
- obręcze ochronne z poręczami należy wyprowadzić ok. 100 cm ponad attykę
- wysokość całkowita drabiny 570 cm

Pytanie nr 47:
Prosimy o określenie konkretnego typu drewna egzotycznego do wykonania ramy w drzwiach D6
(taki zapis występuje w zestawieniu stolarki drzwiowej).
Odpowiedź na pytanie nr 47:
Ramę drzwi D6 wykonać jak pozostałych, tj. rama skrzydła - klejonka z drewna iglastego.
Pytanie nr 48:
Opis techniczny projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych w p. 4.3.1.2
TRASY KABLOWE mówi o wykonaniu instalacji przewodami S/FTP 4x2x0,5 kat.6 natomiast rys.
E-13 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO przedstawia wyłącznie oprzewodowanie
UTP kat.6 wraz wyposażeniem szaf kat.6. Prosimy o wyjaśnienie jaki typ przewodu należy
zainstalować.
Odpowiedź na pytanie nr 48:
Okablowanie strukturalne wykonać przewodami S/FTP 4x2x0,5 kat 6.
Pytanie nr 49:
Prosimy o wyjaśnienie gdzie zostaną zainstalowane głośniki, szafa rack systemu nagłośnienia, o
których mowa w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych rys. E-19
SCHEMAT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA.
Odpowiedź na pytanie nr 49:
Elementy należy zainstalować w pom. 0.52.
Pytanie nr 50:
Prosimy o podanie parametrów technicznych głośników i urządzeń nagłośnienia ,o których
mowa w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych rys. E-19
SCHEMAT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA.
Odpowiedź na pytanie nr 50:
Zastosować głośniki ścienne o mocy do 60W. Zestawy odtwarzające – średnia półka cenowa
dostępna na rynku.
Pytanie nr 51:
Proszę o sprecyzowanie zakresu kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wody deszczowej z dachu)
Czy zakres zamówienia obejmuje rury kanalizacji deszczowej PCV 200/315 i studzienki
kanalizacyjne w ilości 20 szt oraz 2 szt. zbiorników bezpyłowych. (zgodnie z rys. „Plan
Zagospodarowania Terenu – Etap I iII nr rys. PZ-01 z dnia 11.2001
Odpowiedź na pytanie nr 51:
Patrz odpowiedź na pyt 39.
Pytanie nr 52:
W załączonych materiałach przetargowych brak jest przedmiarów robót. W związku z tym, iż
Zamawiający jest zobowiązany do opracowania kosztorysu inwestorskiego, celem określenia
wartości zamówienia, wnioskujemy , iż jest w posiadaniu również przedmiarów do tego zadania.
W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o przedmiary , celem
umożliwienia sprawniejszego i rzetelniejszego opracowania oferty cenowej do powyższego
przetargu.
Odpowiedź na pytanie nr 52:
Patrz odpowiedź jak na pyt 1
Pytanie nr 53:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przejął w pełni prawa autorskie dotyczące dokumentacji
projektowej przedmiotu przetargu tj.: „Budowa przedszkola publicznego w Błoniu”

Odpowiedź na pytanie nr 53:
Zamawiający w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej zastrzegł przejęcie autorskich praw
majątkowych.
Pytanie nr 54:
Czy plac zabaw jest wykonywany w całości w pierwszym etapie inwestycji? Jeśli jest przewidziane
etapowanie prosimy o określenie, które urządzenia zabawowe wchodzą w skład poszczególnych
etapów.
Odpowiedź na pytanie nr 54:
Patrz odpowiedz na pyt 14
Pytanie nr 55:
Na wizji lokalne stwierdzono, iż z planowaną siecią kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem
wodociągowym kolidują drzewa jak na załączonym rysunku planu zagospodarowania. Czy
zamawiający potwierdza usunięcie kolidujących drzew przed przekazaniem placu budowy
Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 55:
Tak Zamawiający usunie kolidujące drzewa przed przekazaniem placu budowy.
Pytanie nr 56:
Na wizji lokalnej stwierdzono, iż na terenie planowanej inwestycji przebiegają kable energetyczne
kolidujące z budową pierwszego etapu inwestycji. Czy zamawiający potwierdza, iż przebudowa
powyższej kolizji zostanie wykonana przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 56:
Tak przebudowa kolidujących kabli energetycznych zostanie wykonana przed przekazaniem placu budowy.
Pytanie nr 57:
Prosimy o określenie parametrów armatury sanitarnej.
Odpowiedź na pytanie nr 57:
Przybory sanitarne proponuje się np. firmy Koło, lub równoważne. Baterie proponuje się np. firmy
Oras, Grohe, KFA lub równoważne. W całym budynku należy przyjąć armaturę jednego producenta
i jednej linii modelowej, podobnie przybory.
Pytanie nr 58:
Prosimy o informację czy użytkowany budynek przedszkola będzie czynny w okresie wakacyjnym?
Jeśli tak, to w jakich terminach?
Odpowiedź na pytanie nr 58:
W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień przedszkole będzie czynne przez około dwa tygodnie
Pytanie nr 59:
W projekcie wykonawczym występują dwa rodzaje pomp ciepła technologicznego (rys. C08 oraz
C09). Proszę o sprecyzowanie, która z pomp jest właściwa.
Odpowiedź na pytanie nr 59:
Zgodnie z załączoną kartą katalogową pompa Star – RS-25/6 jest poprawna.
Pytanie nr 60:
Brak w projekcie wykonawczym doboru zaworów bezpieczeństwa dla kotłów. Prosimy o określenie
rodzaju zaworów.
Odpowiedź na pytanie nr 60:
Zawór bezpieczeństwa dostarczany jest wraz z grupą pompową (fabrycznie wbudowany), która
dostarczana jest przez producenta kotłów.

Pytanie nr 61:
Brak w projekcie wykonawczym określenia rodzaju i typu opraw i słupów oświetlenia
zewnętrznego. Prosimy o określenie rodzaju i typu przedmiotowego oświetlenia.
Odpowiedź na pytanie nr 61:
Rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na planie zagospodarowania. Należy zastosować
słupy stalowe ocynkowane, ośmiokątne o wysokości 6,0m. Oprawy oświetlenia ulicznego ze
źródłami sodowymi 70 W.
Pytanie nr 62:
Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych podkonstrukcji pod urządzenia na dachu:
instalacja solarna, centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej.
Odpowiedź na pytanie nr 62:
Podkonstrukcje należy zastosować systemowe dostarczane wraz z urządzeniami na dachu, np. dla
kolektorów: konstrukcje nośne pod kolektory na dachy płaskie.
Pytanie nr 63:
Czy zamawiający potwierdza prowadzenie kabla zasilającego rozdzielnie główną typu YKY 5x240
wewnątrz budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 63:
Prowadzenie kabla zasilającego rozdzielnię główną zgodnie z uzupełnioną dokumentacją
elektryczną wraz z rysunkami.
Pytanie nr 64:
Prosimy o przekazanie brakującej części projektu instalacji gazu (pkt. 3 i 4)
Odpowiedź na pytanie nr 64:
Skan brakującej części projektu w załączeniu
Pytanie nr 65:
Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury pkt. 3.3.19 w magazynach, pom.
technicznych i gospodarczych nie występują sufity podwieszane, natomiast na rys. AW-01 jedynie
w dwóch pom. tj. 0.45A oraz 0.45B brak sufitów podwieszanych. Proszę o sprecyzowanie w
których pom. nie występują sufity podwieszane, oraz określenie jak powinny być one wykończone.
Odpowiedź na pytanie nr 65:
Sufity podwieszane (rozmieszczenie, parametry, podział) wykonać według rys AW-01. Sufity w
pomieszczeniach 0.45A, 0.45B wykończyć tynkiem wapienno- cementowym kat 3 malowanym
dwukrotnie farbą lateksową. Patrz opis techniczny do proj. Architektury 3.3.19
Pytanie nr 66:
Istnieje rozbieżność pomiędzy opisem technicznym do projektu architektury a rys. AW-01.
• W pkt3.3.19 opisu technicznego w magazynach, pom. technicznych i gospodarczych
nie występują sufity podwieszane, natomiast na rys. AW-01 jedynie w dwóch pom. tj.
0.45A oraz 0.45B brak sufitów podwieszanych. Proszę o sprecyzowanie w których
pom. nie występują sufity podwieszane, oraz określenie jak one powinny być
wykończone.
• Nie zgadzają się również parametry sufitu podwieszanego. W opisie technicznym
przyjęto sufit podwieszany o wymiarach 60x60cm gr. 20mm, krawędź E15,
odporność na wilgotność – wilgotność względna 95% w temp. 30°C, natomiast na
rysunku dobrano 3 rodzaje sufitu o 3 różnych grubościach, 2 rodzaje płyt 60x60 i
60x120cm oraz o odporności do 100% wilgotności względnej. Proszę o
sprecyzowanie parametrów sufitu podwieszanego dla poszczególnych pomieszczeń.
Odpowiedź na pytanie nr 66:
Patrz odpowiedź na pyt 65.

Pytanie nr 67:
Świetliki dachowe S1 zgodnie z zestawieniem stolarki mają wymiary 2,0x7,0m, natomiast na rzucie
dachu podano 2,50x7,50m. Którą wartość przyjąć do wyceny?
Odpowiedź na pytanie nr 67:
Wymiar świetlika w świetle otworu w dachu to 700x200cm, wymiar całej konstrukcji świetlika,
zgodnie z rzutem dachu to 750x250cm
Pytanie nr 68:
Na schemacie złącza kablowo-pomiarowego rys. E-04, zasilanie rozdzielnicy RG realizowane jest
przez kabel YKY 4x70mm2. Na schemacie rozdzielnicy RG rys. E-07 oraz w opisie projektu
elektrycznego zasilanie odbywa się za pomocą kabla YKY 5x240mm2. Prosimy o wyjaśnienie tej
rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie nr 68:
Zastosować kabel YKY 5x240mm2.
Pytanie nr 69:
Na podstawie materiałów w projekcie elektrycznym wycena zasilania obiektu może obejmować
tylko trasę od złącza kablowego w linii ogrodzenia do rozdzielnicy RG. Prosimy o potwierdzenie,
że zasilanie od stacji transformatorowej do złącza kablowego nie jest przedmiotem przetargu. W
przeciwnym razie prosimy o projekt zasilania energetycznego ze wszystkimi uzgodnieniami, od
stacji do złącza.
Odpowiedź na pytanie nr 69:
Projekt elektryczny obejmuje zasilanie od złącza kablowego do budynku.
Pytanie nr 70:
W opisie projektu elektrycznego napisano, że : „W etapie I należy przełożyć istniejącą linię
zasilającą po trasie bezkolizyjnej”. W materiałach przetargowych brakuje projektu przekładki
tego kabla i jakiegokolwiek rysunku pokazującego trasę istniejącej linii zasilającej i trasy kabla
po przełożeniu. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o niezbędne dane do wyceny
tego elementu robót.
Odpowiedź na pytanie nr 70:
Przebudowa kolidujących kabli energetycznych zostanie wykonana przed przekazaniem placu
budowy przez Zamawiającego.
Pytanie nr 71:
W opisie projektu elektrycznego występuje dział : „2.10.1 Zasilanie wpustów dachowych”. Na
żadnym schemacie nie ma obwodów zasilających te wpusty oraz aparatury wymienionej w opisie
tego elementu. Na rysunku dachu projektu elektrycznego nie są pokazane te wpusty, nie wiadomo
ile ich jest. Prosimy o podanie konkretnego zestawienia tego działu które należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 71:
Wszystkie wpusty dachowe zgodnie z dokumentacją i uzupełnionymi rysunkami i odpowiedziami na
pytania oferentów należy przyjąć jako podgrzewane elektrycznie.
Pytanie nr 72:
Prosimy o uzupełnienie projektu elektrycznego o rysunek elektryczny zagospodarowania terenu
umożliwiający wycenę oświetlenia zewnętrznego terenu, podanie typu opraw i typu słupów.
Odpowiedź na pytanie nr 72:
Rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na planie zagospodarowania. Należy zastosować
słupy stalowe ocynkowane, ośmiokątne o wysokości 6,0m. Oprawy oświetlenia ulicznego ze
źródłami sodowymi 70 W.

Pytanie nr 73:
Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia wnętrz w celu zweryfikowania
zestawienia ilościowego ( zestawienie takie widnieje w opisie projektu wnętrz ) , obecnie rysunki
W-01 oraz W-02 nie pozwalają na pełną weryfikację w/w zestawienia .
Odpowiedź na pytanie nr 73:
Ofertę należy przygotować na podstawie zestawienia ilościowego oraz udzielonych odpowiedzi i
wyjaśnień na pytania Wykonawców
Pytanie nr 74:
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dotyczących pozycji nr 1 ( szafa wysoka )
występującej w zestawieniu projektu wyposażenia wnętrz ( brak wymiarów ).
Odpowiedź na pytanie nr 74:
Szafa wysoka z dwoma parami drzwi kolorowych:
− wym. 84x40x202cm
• 2 pary kolorowych drzwiczek
• 5 półek
• materiał: płyta wiórowa o grubości 18mm pokryta obustronnie melaminą, krawędzie
zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
Pytanie nr 75:
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów lub przykładowych kar katalogowych dotyczących
pozycji 16-aplikacje do szafek,17-aplikacje,18-prowadnice, 20-aplikacje występujących w
zestawieniu projektu wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 75:
Aplikacja do półki – uzupełnienie półki wiszącej NS0556 (poz. 19), wym. 30x60
Prowadnice do pojemników i szuflad, symbol producenta NS0716 – wyposażenie dodatkowe szaf,
materiał: plastik- w jednym komplecie producenta 12szt. - dł. 29cm.
Pytanie nr 76:
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów lub przykładowych kart katalogowych pozycji 28szafa choinka , szafa drzewo , 29- szafa truskawka ,szafa gruszka, szafa słoneczko , pozycje te
występują w projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 76:
Wymienione elementy wyposażenia wnętrz dobrano z katalogu producenta Nowa Szkoła. Katalog
dostępny na stronie internetowej: www.nowaszkola.com.pl.
Poz.28
Szafa
narożna
choinka

Szafka tematyczna do edukacji
środowiskowej. Pozwala w
estetyczny i funkcjonalny sposób
prezentować naturalne zbiory i
okazy. Otwory znajdujące się w
ściankach szafek nadają drzewkom
lekkości i pozwalają na
wkomponowanie się w każdą
przestrzeń.
- wym. 65 x 65 x 133 cm

Poz.28
Szafa
drzewo

Szafka tematyczna do edukacji
środowiskowej. Pozwala w
estetyczny i funkcjonalny sposób
prezentować naturalne zbiory i
okazy. Otwory znajdujące się w
ściankach szafek nadają drzewkom

lekkości i pozwalają na
wkomponowanie się w każdą
przestrzeń.
- wym. 132 x 65 x 150 cm
Poz.29
Szafa
truskawka

Szafki, swoim kształtem i kolorem,
ożywią każde przedszkolne
pomieszczenie. Posiadają duże półki
do ekspozycji gier, zabawek,
pomocy edukacyjnych i prac
wykonanych przez dzieci. - wym. w
kolejności: szer. x gł. x wys. - wym.
129x63x157cm

Poz.29
Szafa
gruszka

Szafki, swoim kształtem i kolorem,
ożywią każde przedszkolne
pomieszczenie. Posiadają duże półki
do ekspozycji gier, zabawek,
pomocy edukacyjnych i prac
wykonanych przez dzieci. - wym. w
kolejności: szer. x gł. x wys. - wym.
105x54x160cm

Poz.29
Szafa
słoneczko

Ciekawa w formie i konstrukcji
szafka nadaje kolorytu w aranżacji
każdego wnętrza. Idealna jako regał
na pomoce dydaktyczne. Doskonałe
półki na bibeloty, kącik ekologiczny
i miejsce ekspozycji prac
plastycznych. - wym. w kolejności:
szer. x gł. x wys. - wym. 180 x 61 x
140 cm

Pytanie nr 77:
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów lub przykładowych kart katalogowych pozycji 47
– krzesło MAJA pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 77:
Krzesło Maja
Szerokość
− 38 cm
Wysokość
99 cm
Wysokość do siedziska
46 cm
Głębokość
• 48 cm
Oparcie krzesła
• Metalowe, malowane
Siedzisko krzesła
• Tapicerowane
Nogi krzesła
• Metalowe, malowane
Podłokietnik
• Bez podłokietnika
Rodzaj obicia
• Skóra ekologiczna

Pytanie nr 78:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji 56 – meble kuchenne –zestaw –prosimy o rysunek na
podstawie którego będziemy mogli wykonać zestawienie ilościowo-obiarowe pozycja ta występuje
w projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 78:
Zestaw mebli kuchennych:
Szerokość 1 zestawu mebli kuchennych – 240cm. Układ według rzutu.
Zestaw powinien składać się z 4 segmentów:
- lodówka 60 cm
- szafka 60 cm, 2 półki
- szafka pod zlewozmywak 90cm
- szafka 30 cm z szufladami
oraz szafki wiszące 60 cm, z 2 półkami, na całą szerokość blatu.
Pytanie nr 79:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji 59 – półki wiszące z podziałem na 30 komór – brak
zestawienia ilościowego , wymiarów itp. pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 79:
Półki wiszące na pomoce jak w pozycji 19. W każdym magazynie przewidzieć 2 sztuki – razem 24 sztuki.
Pytanie nr 80:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 60 – regał z 3 szufladami – brak wymiarów - pozycja ta
występuje w projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 80:
Meble wykonane z melaminowej płyty meblowej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem z PCV w
kolorze buku, wg katalogu. np. Insgraf.
Poz. 60
regał z 3
szufladami
i 2 półkami

Regał z 3 szufladami w dolnej
części, wykonany z płyty
melaminowej o gr. 18 mm,
krawędzie wykończone obrzeżem o
gr. 0,5 mm. • wym. 76 x 40 x 185
cm

Poz. 61, 63
regał z 4
półkami

Regał z czterema półkami wykonany
z płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie regału wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
38 x 185 cm

Poz. 62
szafa
ubraniowa
z półką oraz
drążkiem do
wieszania
ubrań

Szafa ubraniowa głęboka wykonana
z płyty melaminowej o gr. 18 mm, z
obrzeżem o gr. 0,5 mm. Szafa
posiada półkę na kapelusze oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. •
wym. 76 x 53 x 185 cm

Poz. 64
szafa 4drzwiowa
wysoka z 4
półkami

Szafa czterodrzwiowa wykonana z
płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie szafy wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
40 x 185 cm

Pytanie nr 81:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 61 oraz 62 ( regał z 4 półkami oraz szafa ubraniowa ) –
brak wymiarów pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 81:
Meble wykonane z melaminowej płyty meblowej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem z PCV w
kolorze buku, wg katalogu. np. Insgraf.
Poz. 60
regał z 3
szufladami
i 2 półkami

Regał z 3 szufladami w dolnej
części, wykonany z płyty
melaminowej o gr. 18 mm,
krawędzie wykończone obrzeżem o
gr. 0,5 mm. • wym. 76 x 40 x 185
cm

Poz. 61, 63
regał z 4
półkami

Regał z czterema półkami wykonany
z płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie regału wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
38 x 185 cm

Poz. 62
szafa
ubraniowa
z półką oraz
drążkiem do
wieszania
ubrań

Szafa ubraniowa głęboka wykonana
z płyty melaminowej o gr. 18 mm, z
obrzeżem o gr. 0,5 mm. Szafa
posiada półkę na kapelusze oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. •
wym. 76 x 53 x 185 cm

Poz. 64
szafa 4drzwiowa
wysoka z 4
półkami

Szafa czterodrzwiowa wykonana z
płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie szafy wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
40 x 185 cm

Pytanie nr 82:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 63 oraz 64 ( regał z 4 półkami ) – brak wymiarów pozycja
ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 82:
Meble wykonane z melaminowej płyty meblowej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem z PCV w
kolorze buku, wg katalogu. np. Insgraf.
Poz. 60
regał z 3
szufladami
i 2 półkami

Regał z 3 szufladami w dolnej
części, wykonany z płyty
melaminowej o gr. 18 mm,
krawędzie wykończone obrzeżem o
gr. 0,5 mm. • wym. 76 x 40 x 185
cm

Poz. 61, 63
regał z 4
półkami

Regał z czterema półkami wykonany
z płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie regału wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
38 x 185 cm

Poz. 62
szafa
ubraniowa
z półką oraz
drążkiem do
wieszania
ubrań

Szafa ubraniowa głęboka wykonana
z płyty melaminowej o gr. 18 mm, z
obrzeżem o gr. 0,5 mm. Szafa
posiada półkę na kapelusze oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. •
wym. 76 x 53 x 185 cm

Poz. 64
szafa 4drzwiowa
wysoka z 4
półkami

Szafa czterodrzwiowa wykonana z
płyty melaminowej o gr. 18 mm.
Krawędzie szafy wykończone
obrzeżem o gr. 0,5 mm. • wym. 76 x
40 x 185 cm

Pytanie nr 83:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 68 ( półki wiszące ) – brak wymiarów , zestawienia
ilościowo-obmiarowego pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 83:
Pom. 0.40:
2 zestawy po 5 półek z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie
melaminą, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze
płyty, wymiary: półka180x40cm
Pom. 0.48:
2 zestawy po 5 półek z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie
melaminą, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze
płyty, wymiary: półka 470x40cm
Pytanie nr 84:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 69 pralko-suszarka – brak wymiarów oraz pozostałych
parametrów pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 84:
Należy wycenić 1 profesjonalną pralnico-suszarkę nie gorszą niż np. electrolux WD4240.
Podstawowe dane techniczne:
Zalecana masa wsadu, pranie/suszenie

kg

26

Maks.masa wsadu pranie/suszenie

kg

33

Maks.masa wsadu samo pranie

kg

55

Maks.masa wsadu samo suszenie

kg

33

Bęben, pojemność

l

240

Bęben, średnica ø

mm

795

Wirowanie

obr./min.

890

Współczynnik G

350

Dane zużycia mediów w zwykłym trybie prania w temp. 60°C i suszenia przy zalecanej masie
wsadu
Zużycie wody zimna/gorąca

l

81/22

Zużycie energii silnik/grzanie/suszenie

kWh

9

Silnik, bez grzania/suszenie

kWh

8,45

Czas całkowity

min.

78

Pytanie nr 85:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 70 – półki – brak wymiarów – pozycja ta występuje w
projekcie wyposażenia wnętrz .
Odpowiedź na pytanie nr 85:
Półki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą, krawędzie
zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, wymiary: 170x40cm
Pytanie nr 86:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 71 meble gabinetowe – brak wymiarów oraz zestawienia
ilościowo – obmiarowego pozycja ta występuje w projekcie wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 86:
ad 19. Meble gabinetowe, np. zestaw Magnat:
• 1x biurko z szufladami,
wymiary: 200x100x75cm
• 1x kontener 3 szufladowy, wymiary: 43x60x63cm
• 1x szafa ubraniowa,
wymiary: 80x42x191cm
• 1x witryna wysoka,
wymiary: 80x42x191cm
Charakterystyka:
Grubość płyt:
- gr. 36mm – blaty i podpory biurek, stołów konferencyjnych, dostawek, stolików okolicznościowych
- gr. 18mm – szafy, regały, kontenery, komody, plecy w elemencie MGS-6
- Plecy elementów – płyta czarna HDF, gr. 3,2mm, za wyjątkiem brył do wys. 75 cm tam plecy pełne 18mm.
Obrzeże PCV: - 2mm i 1mm
Zamki:- na życzenie klienta montaż zamków nieodpłatnie
Stopki: - stopki z regulacją poziomowania
Pytanie nr 87:
Prosimy o uszczegółowienie parametrów dotyczących pozycji nr 1 – biurko+ zestaw komputerowy
– brak parametrów wyjściowych , brak podanego oprogramowania ,c o powinien zawierać zestaw
komputerowy – pozycja ta występuje w wykazie wyposażenia technologicznego kuchni .
Odpowiedź na pytanie nr 87:
Do wyceny przyjąć zestaw komputerowy nie gorszy niż:
Fujitsu Esprimo P910 i5-3470/ 4GB/500GB/ W7Pro
Cechy produktu:
Producent
Fujitsu
Gwarancja
• 3 lata w serwisie zewnętrznym
procesor
• Intel Core i5
model procesora
• i5-3470 (3.2 GHz, 6 MB Cache, Turbo 3.6 GHz)
płyta główna - chipset
• Intel Q77
pamięć DRAM
• DDR3-1600 (PC3-12800)
pojemność pamięci DRAM
• 4 GB
karta graficzna
• Intel HD Graphics 2000
• wyjście DVI-D
wyjścia karty graficznej
• wyjście D-Sub
• Display Port
pojemność dysku twardego
• 500 GB SATA III, 7200 obr./min
napęd optyczny
• DVD+/-RW

obudowa
moc zasilacza
zewnętrzne porty we-wy
oprogramowanie
akcesoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

midi Tower
280 W
Audio
2x USB 3.0
2x USB
Microsoft Office Professional
Windows 7 Professional
mysz optyczna
klawiatura

Monitor 22'' nie gorszy niż: Samsung S22B420BW LED DVI
Cechy produktu:
Producent
• Samsung
Gwarancja
• 3 lata w serwisie zewnętrznym
przekątna
• 22 cale
technologia wykonania
• TN
rodzaj podświetlenia
• LED
rozdzielczość nominalna
• 1680 x 1050 piksele
obszar aktywny
• 474 x 296 mm
kontrast
• 5000000:1 dynamiczny
jasność
• 250 cd/m²
wielkość plamki
• 0.28 mm
czas reakcji plamki
• 5 ms
kąt widzenia pion
• 160 °
kąt widzenia poziom
• 170 °
ilość wyświetlanych kolorów
• 16.7 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin
• tak
cyfrowe złącze DVI
• tak
obrotowy ekran [pivot]
• tak
spełniane normy jakościowe
• Energy Star
szerokość
• 505.5 mm
wysokość
• 459.25 mm
głębokość
• 220 mm
waga
• 5.55 kg
kolor obudowy
• czarny
Biurko prostokątne 120x60x73,5cm:
Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej
obustronnie melaminą jabłoń. Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze
płyty; Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo farba w kolorze metalik, Stelaż ma składać
się z nóg rurowych o średnicy 70 mm (+/-5 mm) wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne
ze stopkami do regulacji poziomu w zakresie minimum 15 mm. Nogi połączone ze sobą metalowa
podłużnicą o przekroju prostokątnym o wymiarze minimum 60 x 40 mm. Podłużnica z nogami ma
być łączona z nogami w sposób rozłączny, za pomocą śrub maszynowych, Stopy dolne połączyć z
nogami również za pomocą śrub maszynowych.

Połączenia śrubowe tak wykonać, żeby nie były widoczne, mają być ukryte w elementach nóg /
podłużnicy / stóp. Blat ma być połączony ze stelażem za pomącą poprzecznych wsporników (4 sztuki
dla 1 blatu) w kolorze stelaża. Wsporniki mocowane do nóg tak jak podłużnica Montaż blatu do
wsporników przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dających
możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. Blat biurka wyposażyć w przelotkę
kolor srebrny na kable o średnicy 60 mm, przelotka osadzona w narożniku. Wyposażony w szufladę
na klawiaturę i myszkę oraz półkę do osadzenia komputera.
Pytanie nr 88:
Prosimy o potwierdzenie iż do wyceny należy przyjąć 6 kpl. Szafek odzieżowych w pomieszczeniu
socjalnym ( projekt wyposażenia kuchni ).
Odpowiedź na pytanie nr 88:
Należy wycenić 6 kpl. szafek odzieżowych.
Pytanie nr 89:
Prosimy o uszczegółowienie pozycji 14.2 ( zestaw akcesoriów ) pozycja ta występuje w wykazie
wyposażenia technologii kuchni .
Odpowiedź na pytanie nr 89:
Zestaw akcesoriów stanowi wyposażenie uzupełniające do pieców konwekcyjno-parowy elektryczny
(zestaw połączeniowy przy ustawieniu pieców w stos, filtry tłuszczowe, spryskiwacz)
Pytanie nr 90:
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie magazynu urządzeń chłodniczych i mroźnych podlega
wycenie – brak w/w pomieszczenia w wykazie – prosimy o zestawienie ilościowo – obmiarowe
wraz z podaniem parametrów urządzeń .
Odpowiedź na pytanie nr 90:
Pomieszczenia wyposażyć:
0.42G – magazyn:
Nr. Nazwa wyposażenia - opis
Poz.
na
rys.

Ilość

Jedn.

Model

Producent

szer.

gł.

wys.

1

Szafa chłodnicza, 630 ltr

1

szt.

AHK MN060
0002

RILLING

720

790

2050

2

Szafa mroźnicza, 630 ltr

1

szt.

AHK MT060
0002

RILLING

720

790

2050

3

Zestaw - Regał 4-półkowy,
składany, półki ażurowe

1

szt.

Seal3

METRO

2440

460

1890

Nr. Nazwa wyposażenia - opis
Poz.
na
rys.

Ilość

Jedn.

Model

Producent

szer.

gł.

wys.

1

Umywalka ze stali
nierdzewnej z baterią 1/2"
bezdotykową

1

szt.

100/726

HYDROST 470
OP

410

230

2

Waga magazynowa - nośność 1
do 150 kg

kpl.

0.43 – przyjęcie towaru

CAS

Pytanie nr 91:
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie stanowiska – przyjecie towaru podlega wycenie – brak
wykazu urządzeń dla tego stanowiska – prosimy o zestawienia ilościowo – obmiarowe .
Odpowiedź na pytanie nr 91:
Pomieszczenia wyposażyć: 0.43 – przyjęcie towaru
Nr. Nazwa wyposażenia - opis
Poz.
na
rys.

Ilość

Jedn.

Model

Producent

szer.

1

Umywalka ze stali
nierdzewnej z baterią 1/2"
bezdotykową

1

szt.

100/726

HYDROST 470
OP

2

Waga magazynowa - nośność 1
do 150 kg

kpl.

gł.

wys.

410

230

CAS

Pytanie nr 92:
Na rysunku warunki wodociągowe i kanalizacyjne, narysowany jest węzeł ciepny i przyłącze
cieplne. W projekcie nie ma węzła cieplnego tylko jest kotłownia. Pozwolenie na budowę nie
wymienia poszczególnych prac. Pytanie czy inwestor posiada pozwolenie na budowę kotłowni
Odpowiedź na pytanie nr 92:
Pozwolenie na budowę obejmuję budowę kotłowni.
Pytanie nr 93:
Prosimy o przekazanie decyzji środowiskowej na użytkowanie kotłowni.
Odpowiedź na pytanie nr 93:
Decyzja środowiskowa nie jest wymagana.
Pytanie nr 94:
Brak warstw przekrojowych pod schody i pochylnie żelbetowe. Prosimy o przekazanie
dokumentacji.
Odpowiedź na pytanie nr 94:
Patrz rysunek K-17
Pytanie nr 95:
Na rysunku warunki wodociągowe i kanalizacyjne, narysowany jest węzeł cieplny i przyłącze
cieplne. W projekcie nie ma węzła cieplnego tylko jest kotłownia. Pozwolenie na budowę nie
wymienia poszczególnych prac. Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę kotłowni .
Odpowiedź na pytanie nr 95:
Pozwolenie na budowę obejmuję budowę kotłowni.
Pytanie nr 96:
Prosimy o przekazanie decyzji środowiskowej na użytkowanie kotłowni
Odpowiedź na pytanie nr 96:
Decyzja środowiskowa nie jest wymagana.
Pytanie nr 97:
Wg przekrojów poziom 0,00=90m n.p.m. Mierząc w PDF-XC od górnego wykończenia posadzki
(poziom 0,0) do posadowienia fundamentów wychodzi 1,45m a według rysunków wykonawczych
posadowienie fundamentów ma być na poziomie -1,1 od poziomu 0,00. Prosimy o potwierdzenie
które rzędne są odpowiednie. Ma to wpływ na przyjęcie ilości zasypek.
Odpowiedź na pytanie nr 97:
Poziom posadowienia fundamentów wynosi 1,45 p.p. parteru.

Pytanie nr 98:
Z uwagi na zapisy pkt. VII 1.4. oraz pkt VIII 1.2 a) SIWZ mówiące o tym, że Wykonawca winien
wskazać osoby na stanowisko kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika
robót sanitarnych, prosimy o wykreślenie z Oświadczenia, zawartego w Załączniku do SIWZ
„Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia” słów „i teletechnicznych”.
Odpowiedź na pytanie nr 98:
Zamawiający prosi o wskazanie kierownika robót teletechnicznych w wykazie osób przewidzianych
do realizacji zamówienia
Pytanie nr 99:
Prosimy o modyfikację załącznika „Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia”
poprzez odstąpienie od wymogu wypełniania przez Wykonawcę tabeli trzeciej i wykazywania
„ Pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania”.
Dotychczasowe brzmienie załącznika wymaga wykazania z imienia i nazwiska kilkudziesięciu a
nawet kilkuset potencjalnych pracowników firmy, zatrudnionych zarówno na stanowiskach
robotniczych, jak i nierobotniczych, co jest bardzo pracochłonne i nie bardzo wiadomo czemu ma
służyć.
Odpowiedź na pytanie nr 99:
Zamawiający prosi o wskazanie ilości przewidzianych pracowników w poszczególnych
specjalnościach np; murarze, cieśle, brukarze itd.
Pytanie nr 100:
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, kogo należy rozumieć pod pojęciem „personel niezbędny
do realizacji zadania przy budowie i montażu wyposażenia”?
Odpowiedź na pytanie nr 100:
Personel niezbędny do realizacji zadania przy budowie i montażu wyposażenia to bezwzględnie
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Pytanie nr 101:
Wnosimy o usunięcie zapisu ust. 6 § 6 umowy. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców,
Zamawiający uzależnia rozliczenie faktur po uprzednim „okazaniu przez Wykonawcę Generalnego
dowodów zapłaty Podwykonawcom oraz oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu z
płatnościami za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty”. Powyższy zapis uzależnia
rozliczenie wynagrodzenia od zachowania Podwykonawców (złożenia stosownego oświadczenia
woli) pomimo zachowania należytej staranności ze strony Generalnego Wykonawcy w zakresie
należnego rozliczenia się z danymi podmiotami. W konsekwencji przedstawiony zapis naraża
Generalnego Wykonawcę na straty finansowe związane z nieterminowym rozliczeniem
prowadzonej inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 101:
Zapis powyższy podobnie jak obligatoryjny wymóg zgłoszenia podwykonawców i kary za brak
zgłoszenia podwykonawców ma chronić Zamawiającego przed stratami wynikającymi z nie
rzetelnego rozliczenia Głównego Wykonawcy z podwykonawcami.
Pytanie nr 102:
Występuje rozbieżność na rysunku nr AW-03.
·Nie pokrywają się oznaczenia pomieszczeń oraz opisy w legendzie „kolorystyka, rodzaj ścian etap 1” (lewa strona rys AW-03) z oznaczeniami i opisami na rzucie (pom. 0.41-0.46). Proszę o
weryfikację zaistniałych rozbieżności.
·W korytarzu zgodnie z opisem legendy „kolorystyka, rodzaj ścian - etap 1” (lewa strona rys.
AW-03) ściany maja być wykończone płytkami ceramicznymi do wys. 2,1m, natomiast zgodnie z

opisem technicznym pkt. 3.3.17 ściany te należy pomalować farbą lateksową. Proszę o
sprecyzowanie jak powinny być wykończone ściany w korytarzu.
·Brak w legendzie „kolorystyka, rodzaj ścian - etap 1” (prawa strona rys AW-03) pomieszczenia
0.101 tj. pom. socjalne. Proszę o informację jak należy wykończyć ściany w tym pomieszczeniu.
Odpowiedź na pytanie nr 102:
0.41

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

0.42A KUCHNIA - EKSPEDYCJA
0.42B KUCHNIA - ZMYWALNIA
0.42C KUCHNIA

Ściany malowane farbą akrylową na kolor biały
Płytki ceramiczne o wym. 10x10cm do wys. 210cm,
kolor NCS S 0505-Y20R, powyżej malowane 2x
farbą akrylową na kolor biały

0.42D KUCHNIA - PRZYG. WARZYW
I JAJ
0.42E KUCHNIA - MAG. WARZYW I
JAJ
0.42F KUCHNIA PRZYGOTOWALNIA MIĘSA
0.42G KUCHNIA - MAG. URZ.
CHŁOD.
0.42H KUCHNIA - BIURO

Ściany malowane 2x farbą akrylową na kolor biały

0.42I

KUCHNIA - MAG. URZ.
CHŁOD.

0.42J

KUCHNIA - MAG. NAPOJÓW

Płytki ceramiczne o wym. 10x10cm do wys. 210cm,
kolor NCS S 0505-Y20R, powyżej malowane 2x
farbą akrylową na kolor biały

0.42K KUCHNIA - POM.
PORZĄDKOWE
0.42L KUCHNIA - POM. SOCJALNE
0.42M KUCHNIA - ŁAZIENKA
0.43

KORYTARZ

0.44

WIATROŁAP

0.45A KOTŁOWNIA

Ściany malowane farbą akrylową na kolor biały

0.45B HYDROFORNIA
0.46

POM. INTENDENTKI/KLATKA Ściany malowane 2x farbą akrylową na kolor biały
SCHODOWA

Ściany pom. 0.101 wykończyć jak w pom. 0.19.
Pytanie nr 103:
W opisie technicznym do projektu architektury w pomieszczeniach aneksów socjalnych i
pomieszczeniach porządkowych płytki ceramiczne na ścianach układamy pomiędzy szafkami i
wokół przyborów, natomiast w legendzie na rys. AW-03 we wszystkich wyżej wymienionych pom.
układamy płytki do wys. 2,1m. Proszę o informację jak należy wykończyć ściany w tych
pomieszczeniach.
Odpowiedź na pytanie nr 103:
Płytki ułożyć zgodnie z projektem architektury wnętrz, zgodnie z rys. AW-03.

Pytanie nr 104:
Zgodnie z dokumentacją techniczną pkt. 3.3.18 posadzki w pomieszczeniach biurowych powinny
być wykonane z wykładziny heterogenicznej PCV, natomiast na rys. AW-02 w pomieszczeniu 0.42H
należy położyć płytki gresowe. Proszę o sprecyzowanie jak należy wykończyć posadzkę w
pomieszczeniu 0.42H.
Odpowiedź na pytanie nr 104:
Posadzkę w pom. 0.42H – biuro - wykonać z wykładziny heterogenicznej PCV.
Pytanie nr 105:
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, zapisanych w formacie ATH.
Odpowiedź na pytanie nr 105:
Odpowiedź jak w pyt 1.
Pytanie nr 106:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie .DWG.
Odpowiedź na pytanie nr 106:
Zamawiający udostępnia dokumentację jedynie w formie plików pdf .
Pytanie nr 107:
Zamieszczony na stronie Zamawiającego rysunek rozbiórek istniejącego przedszkola ma
nieczytelną legendę i opisy, brak jest na nim także wymiarów (zatem brak jest możliwości
określenia ilości rozbiórek). Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku rozbiórek istniejącego
przedszkola wraz z wymiarami.
Odpowiedź na pytanie nr 107:
Na planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizację obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Gabaryty
oraz charakterystykę obiektów przedstawiono w opisie rozbiórek. W załączeniu plik pdf z czytelną
legendą.
Pytanie nr 108:
W załączniku do SIWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Zamawiający
wymaga wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Prosimy o wskazanie jakie
osoby oprócz kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych
należy wymienić w trzeciej tabeli załącznika.
Odpowiedź na pytanie nr 108:
Kierownika robót teletechnicznych i ilości pracowników w poszczególnych specjalności np: cieśle
zbrojarze, murarze itd
Pytanie nr 109:
Na stronie Zamawiającego brak jest planu zagospodarowania terenu, który wskazywałby tylko
zakres prac jaki należy wykonać z podanymi wymiarami. Aby obliczyć dokładny zakres prac
zewnętrznych prosimy o załączenie dwóch zwymiarowanych planów zagospodarowania terenu –
jednego przedstawiającego elementy istniejące i drugiego zawierającego tylko stan jaki ma być po
realizacji zadania.
Odpowiedź na pytanie nr 109:
Rysunek PZ-01 Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem wskazuje jednoznacznie zakres
prac do wykonania (całość).
Pytanie nr 110:
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie planu przedstawiającego jaki obszar działki wchodzi w
zakres etapu I, a jaki w zakres etapu II.
Odpowiedź na pytanie nr 110:
W załączeniu rys. Z-01 z podziałem realizacji zagospodarowania na etapy.

Pytanie nr 111:
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości miejsc parkingowych: według opisu
architektonicznego – 8 miejsc parkingowych, czy według opisu wyposażenia placu zabaw – 10
miejsc parkingowych.
Odpowiedź na pytanie nr 111:
Zaprojektowano 12 miejsc postojowych.
Pytanie nr 112:
Prosimy Zamawiającego o określenie w którym z etapów należy ująć wycenę patio i znajdującego
się nad nim świetlika dachowego.
Odpowiedź na pytanie nr 112:
Wycenę patio oraz świetlika ująć w II etapie realizacji.
Pytanie nr 113:
W SIWZ pkt III. 1.a i 1.e - opis zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się „dodatkowa wycinka
drzew kolidujących z inwestycją”, natomiast na koniec tego samego pkt III.1. Zamawiający pisze:
„w zakres robót nie wchodzi wycinka drzew kolidujących z inwestycją”. Prosimy o jednoznaczne
określenie kto zajmuje się wycinką drzew. A także określenie jakie drzewa ewentualnie ma wyciąć
Wykonawca i kto ponosi opłaty administracyjne związane z tą wycinką.
Odpowiedź na pytanie nr 113:
Zamawiający usunie wszystkie drzewa kolidujące z budową przed przekazaniem placu budowy
Pytanie nr 114:
Wg SIWZ pkt III.1b - opis zakresu przedmiotu zamówienia, należy wykonać zbiornik na
deszczówkę. Brak w/w elementu w dokumentacji uniemożliwia jego wycenę. Prosimy o
zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych i usytuowania zbiornika na działce.
Odpowiedź na pytanie nr 114:
Patrz odpowiedź na pyt 39.
Pytanie nr 115:
W opisie technicznym w pkt 3.2 Zamawiający przewiduje „podniesienie poziomu gruntu przy
fundamentach”. Prosimy o określenie na jakiej powierzchni w m2 wokół budynku należy
„dosypać” grunt. Zwracamy się również z pytaniem jak Zamawiający przewiduje rozwiązanie
podniesienia gruntu pod planowanymi tarasami i schodami.
Odpowiedź na pytanie nr 115:
Projektuje się fundamenty na poziomie posadowienia -1,45 p. p. parteru, zgodnie z przekrojami AA
i BB. Zapis o podniesieniu poziomu gruntu należy uznać za nieważny.
Pytanie nr 116:
Wg SIWZ pkt III.1d - opis zakresu przedmiotu zamówienia, należy „obsadzić trawą wyznaczony
teren”. Prosimy o informację z zaznaczeniem na planie - jaki teren należy wziąć pod uwagę.
Odpowiedź na pytanie nr 116:
W załączeniu rys. Z-01 z podziałem realizacji zagospodarowania na etapy.
Pytanie nr 117:
Prosimy o korektę rys D-01 „Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych” – który zawiera
rzuty śmietnika o uszczegółowienie tego rysunku w warstwy posadzki i warstwy ścian śmietnika.
Odpowiedź na pytanie nr 117:
W załączeniu uzupełniony projekt śmietnika rys. D-01.
Pytanie nr 118:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pojemniki na śmieci znajdujące się w nowo
projektowanym śmietniku, nie podlegają wycenie.

Odpowiedź na pytanie nr 118:
Potwierdzamy, że pojemniki na śmieci znajdujące się w projektowanym śmietniku nie podlegają
wycenie.
Pytanie nr 119:
W zestawieniu stolarki okiennej brak jest świetlika dachowego znajdującego się nad patio.
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunków konstrukcji i architektonicznych oraz o podanie
parametrów w/w świetlika dachowego.
Odpowiedź na pytanie nr 119:
Detal konstrukcyjny świetlika znajduje się na rysunku K-12.
Pytanie nr 120:
Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcji daszków wraz z dokładnymi wymiarami.
Odpowiedź na pytanie nr 120:
Detal konstrukcji świetlików na rysunku K-12, Jako daszki stalowo szklane zastosować: system
daszków szklanych firmy BFL: „System dach 02.04” – Daszek systemowy z belką nośną nad
szklaną taflę.
Pytanie nr 121:
Prosimy o zamieszczenie rysunków zestawienia balustrad zewnętrznych wraz z dokładnymi ich
wymiarami.
Odpowiedź na pytanie nr 121:
W załączeniu rysunek nr D-03 i K-17 pochylni dla niepełnosprawnych z opisem balustrad .
Pytanie nr 122:
Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych schodów zewnętrznych oraz pochylni wraz
z dokładnymi wymiarami.
Odpowiedź na pytanie nr 122:
Uszczegółowiono dokumentację o rysunek pochylni i schodów zewnętrznych. Rysunek K-17.
Pytanie nr 123:
Aby dokładnie wyliczyć warstwy elewacyjne budynku potrzebne są zwymiarowane rysunki
elewacji z czytelnymi opisami (na rys A-06 brak jest wymiarów, a opisy są nieczytelne). Brak
takich rysunków uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny. Prosimy o uzupełnienie rysunków.
Odpowiedź na pytanie nr 123:
W załączeniu uzupełnione rysunki elewacji nr A-06, A-07.
Pytanie nr 124:
Prosimy Zamawiającego o informację, czy wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych
(rys. D-02) wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju wyposażenia do
wyceny, ich prawidłowych ilości i parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 124:
Do wyceny przyjąć wyposażenie zgodne z rysunkiem D-02. Na rysunku określono parametry
wyposażenia. Zaprojektowano 6 WC dla niepełnosprawnych.
Pytanie nr 125:
Prosimy Zamawiającego o informację, czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie węzłów
sanitarnych? Jeżeli tak, prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju wyposażenia, prawidłowej
ilości oraz parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 125:
Wyposażenie zgodnie z projektem instalacji sanitarnych Przybory sanitarne proponuje się np. firmy
Koło, lub równoważne. Baterie proponuje się np. firmy Oras, Grohe, KFA lub równoważne.
W całym budynku należy przyjąć armaturę jednego producenta i jednej linii modelowej, podobnie przybory.

Pytanie nr 126:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres wyceny nie wchodzi wyposażenie
pomieszczeń 0.6, 0.85, 0.73, 0.74, 0.81, 0.53, 0.47, 0.56, 0.65, 0.39 i 0.49. Jeżeli wchodzi,
prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju wyposażenia, prawidłowej ilości oraz parametrów
technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 126:
Pomieszczenia należy wyposażyć:
9. pom. 0.6 – szatnia dzieci – 162 szafki szatniowe dla dzieci
(27 zestawów 6-segmentowych):
np.: Szatnia „ Żyrafa” (prod. Nowa Szkoła) to ciekawe wzornictwo i ciepła kolorystyka. Zapewni
najmłodszym użytkownikom komfort ubierania się i przechowywania odzieży. 6 segmentowa
wersja. Szatnia posiada małą szafkę z drzwiczkami. W każdym segmencie znajduje się podwójny
wieszak. Funkcjonalna kratka na obuwie. wym. 81 x 154 x 50 cm, wys. ławki 24 cm.
10. pom. 0.85 – szatnia dzieci – 126 szafek szatniowe dla dzieci
(21 zestawów 6-segmentowych), charakterystyka jw.
11. pom.0.73, 0.74 – magazyny
W każdym magazynie półki wiszące z podziałem na 30 komór na pościel oraz półki wiszące na
pomoce
12. pom. 0.81 – pom. socjalne – część pom. 0.101
13. pom. 0.53 – gabinet lekarski – wyposażyć jak pokój logopedy.
14. pom. 0.47, 0.56 – poczekalnie:
- 2 szt. Kanapa: stelaż wykonany z litego drewna z zamontowanymi pasami tapicerskimi
poprawiającymi komfort siedzenia. Stelaż wyłożony pianką ciętą różnej grubości, odpornej na
odgniatanie. Metalowe, masywne stopki, lakierowane na kolor metalik, np. PROFIM, wymiary: ok.
160x80x50cm, wykończenie wytrzymałą tkaniną tapicerską;
- 2 szt. stół wymiary: ok. 100x70x50cm, blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm
pokrytej obustronnie szarą melaminą, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o
grubości 2 mm w kolorze płyty, metalowe, masywne nogi, lakierowane na kolor metalik;
Pytanie nr 127:
Prosimy Zamawiającego o określenie zastosowanego pojęcia „prowadnice” wymienionego w
poz. 18 wyposażenia wnętrz oraz podanie ich parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 127:
Prowadnice do pojemników i szuflad, symbol producenta NS0716 – wyposażenie dodatkowe szaf,
materiał: plastik- w jednym komplecie producenta 12szt. - dł. 29cm.
Pytanie nr 128:
Prosimy Zamawiającego o określenie zastosowanego pojęcia „aplikacje” wymienionego w poz.
20 wyposażenia wnętrz oraz podanie ich parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 128:
Aplikacja do półki – uzupełnienie półki wiszącej NS0556 (poz. 19), wym. 30x60
Pytanie nr 129:
Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych i dokładnej ilości półek
wiszących wymienionych w poz. 59 wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 129:
Półki wiszące na pomoce jak w pozycji 19. W każdym magazynie przewidzieć 2 sztuki – razem 24
sztuki.
Pytanie nr 130:
Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych i ilości półek wiszących
wymienionych w poz. 68 wyposażenia wnętrz.

Odpowiedź na pytanie nr 130:
Pom. 0.40:
2 zestawy po 5 półek z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie
melaminą, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze
płyty, wymiary: półka180x40cm
Pom. 0.48:
2 zestawy po 5 półek z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie
melaminą, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze
płyty, wymiary: półka 470x40cm
Pytanie nr 131:
Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych i ilości pralko – suszarek
wymienionych w poz. 69 wyposażenia wnętrz.
Odpowiedź na pytanie nr 131:
Należy wycenić 1 profesjonalną pralnico-suszarkę nie gorszą niż np. electrolux WD4240.
Podstawowe dane techniczne patrz odpowiedź na pytanie nr 84.
Pytanie nr 132:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w poz. 56 wyposażenia wnętrz należy wycenić tylko
1 zestaw meblowy.
Odpowiedź na pytanie nr 132:
Należy wycenić 2 zestawy mebli kuchennych – szerokość 1 zestawu = 240cm, układ według rzutu.
Pytanie nr 133:
W poz. 24 wyposażenia wnętrz jest 50 szt. stołów prostokątnych, natomiast według rysunku W-01
i W-02 jest ich 72 szt. Prosimy o informację jaką ilość w/w stołów należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 133:
Wyposażenie wycenić zgodnie z rysunkiem- 72 szt.
Pytanie nr 134:
W poz. 32 wyposażenia wnętrz jest 210 szt. łóżeczek dla 210 dzieci, natomiast według
dokumentacji w przedszkolu ma przebywać 300 dzieci. Prosimy o informację czy nie należy
przewidzieć łóżeczek dla wszystkich dzieci?
Odpowiedź na pytanie nr 134:
Różnica w ilości łóżek wynika z tego, że starsze dzieci nie leżakują.
Pytanie nr 135:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilości wyposażenia podane w opisie technicznym
wyposażenia wnętrz obejmują cały zakres jaki ma dostarczyć i zmontować wykonawca. Jeżeli nie,
prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej prawidłowych ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 135:
Wykaz wyposażenia, uzupełniony o odpowiedzi i wyjaśnienia jest kompletny.
Pytanie nr 136:
Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres wyceny wchodzi kosz śmietnikowy typu parkowo –
ulicznego i bujak motorek znajdujących się na rys. W-01 – Plac zabaw, a nie ujętych w zestawieniu
mebli – plac zabaw. Jeżeli tak, prosimy Zamawiającego o podanie prawidłowej ilości oraz
parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 136:
Patrz odpowiedź na pytanie 14

Pytanie nr 137:
W poz. 23 zestawienia mebli – plac zabaw znajduje się huśtawka drewniana z dwoma
siedziskami w ilości 1 szt., natomiast na rys. W-01 – Plac zabaw są 3 szt. takie huśtawki.
Prosimy o informację jaką ilość w/w huśtawek należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 137:
Wyposażenie wycenić zgodnie z rysunkiem- 3 huśtawki o konstrukcji stalowej nierdzewnej
Pytanie nr 138:
W poz. 28 zestawienia mebli – plac zabaw znajduje się huśtawka ryś w ilości 3 szt., natomiast na
rys. W-01 – Plac zabaw jest 1 szt. huśtawki ryś. Prosimy o informację jaką ilość w/w huśtawek
należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 138:
Wyposażenie wycenić zgodnie z rysunkiem- 3 huśtawki.
Pytanie nr 139:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilości wyposażenia podane w opisie technicznym
wyposażenia placu zabaw obejmują cały zakres jaki ma dostarczyć i zmontować wykonawca. Jeżeli
nie, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej prawidłowych ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 139:
Patrz odpowiedź na pytanie 14
Pytanie nr 140:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilości wyposażenia podane w opisie technicznym
wyposażenia wnętrz obejmują cały zakres jaki ma dostarczyć i zmontować wykonawca. Jeżeli nie,
prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej prawidłowych ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 140:
Wykaz wyposażenia, uzupełniony o odpowiedzi i wyjaśnienia jest kompletny.
Pytanie nr 141:
Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnych parametrów i opisu „zestawu komputerowego”
wymienionego w poz. Biuro - 1 wykazu wyposażenia i technologii kuchni.
Odpowiedź na pytanie nr 141:
Do wyceny przyjąć zestaw komputerowy nie gorszy niż:
Fujitsu Esprimo P910 i5-3470/ 4GB/500GB/ W7Pro
Cechy produktu:
Producent
Fujitsu
Gwarancja
• 3 lata w serwisie zewnętrznym
procesor
• Intel Core i5
model procesora
• i5-3470 (3.2 GHz, 6 MB Cache, Turbo 3.6 GHz)
płyta główna - chipset
• Intel Q77
pamięć DRAM
• DDR3-1600 (PC3-12800)
pojemność pamięci DRAM
• 4 GB
karta graficzna
• Intel HD Graphics 2000
• wyjście DVI-D
wyjścia karty graficznej
• wyjście D-Sub
• Display Port
pojemność dysku twardego
• 500 GB SATA III, 7200 obr./min
napęd optyczny
• DVD+/-RW
obudowa
• midi Tower

moc zasilacza
zewnętrzne porty we-wy
oprogramowanie
akcesoria

•
•
•
•
•
•
•
•

280 W
Audio
2x USB 3.0
2x USB
Microsoft Office Professional
Windows 7 Professional
mysz optyczna
klawiatura

Monitor 22'' nie gorszy niż: Samsung S22B420BW LED DVI
Cechy produktu:
Producent
• Samsung
Gwarancja
• 3 lata w serwisie zewnętrznym
przekątna
• 22 cale
technologia wykonania
• TN
rodzaj podświetlenia
• LED
rozdzielczość nominalna
• 1680 x 1050 piksele
obszar aktywny
• 474 x 296 mm
kontrast
• 5000000:1 dynamiczny
jasność
• 250 cd/m²
wielkość plamki
• 0.28 mm
czas reakcji plamki
• 5 ms
kąt widzenia pion
• 160 °
kąt widzenia poziom
• 170 °
ilość wyświetlanych kolorów
• 16.7 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin
• tak
cyfrowe złącze DVI
• tak
obrotowy ekran [pivot]
• tak
spełniane normy jakościowe
• Energy Star
szerokość
• 505.5 mm
wysokość
• 459.25 mm
głębokość
• 220 mm
waga
• 5.55 kg
kolor obudowy
• czarny
Pytanie nr 142:
Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych biurka wymienionych w poz. Biuro
- 1 wykazu wyposażenia i technologii kuchni.
Odpowiedź na pytanie nr 142:
Biurko prostokątne 120x60x73,5cm:
Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej
obustronnie melaminą jabłoń. Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze
płyty; Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo farba w kolorze metalik, Stelaż ma
składać się z nóg rurowych o średnicy 70 mm (+/-5 mm) wyposażonych w odlewane aluminiowe

stopy dolne ze stopkami do regulacji poziomu w zakresie minimum 15 mm. Nogi połączone ze sobą
metalowa podłużnicą o przekroju prostokątnym o wymiarze minimum 60 x 40 mm. Podłużnica z
nogami ma być łączona z nogami w sposób rozłączny, za pomocą śrub maszynowych, Stopy dolne
połączyć z nogami również za pomocą śrub maszynowych. Połączenia śrubowe tak wykonać, żeby
nie były widoczne, mają być ukryte w elementach nóg / podłużnicy / stóp. Blat ma być połączony
ze stelażem za pomącą poprzecznych wsporników (4 sztuki dla 1 blatu) w kolorze stelaża.
Wsporniki mocowane do nóg tak jak podłużnica Montaż blatu do wsporników przy pomocy
połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dających możliwość wielokrotnego
demontażu bez osłabienia łączenia. Blat biurka wyposażyć w przelotkę kolor srebrny na kable o
średnicy 60 mm, przelotka osadzona w narożniku. Wyposażony w szufladę na klawiaturę i myszkę
oraz półkę do osadzenia komputera.
Pytanie nr 143:
W poz. Pomieszczenie socjalne - 1 wykazu wyposażenia i technologii kuchni znajduje się szafka
odzieżowa w ilości 4 kpl., natomiast na rys. A-02 jest 6 kpl. Prosimy o informację jaką ilość w/w
szafek należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 143:
Wyposażenie wycenić zgodnie z rysunkiem.
Pytanie nr 144:
Prosimy Zamawiającego o dokładne określenie co wchodzi w zakres „zestawu MOP”
wymienionego w poz. Boks porządkowy - 3 wykazu wyposażenia i technologii kuchni.
Odpowiedź na pytanie nr 144:
Zestaw mop:
Profesjonalny wózek do bezdotykowego mycia podłóg z zestawem szczotek mop.
Stabilna konstrukcja z profilu stalowego z uszlachetnioną powierzchnią chromowaną zapewnia
wysoką antykorozyjną trwałość wózków i obniżania ich awaryjność.
Profesjonalny wiszący wyciskacz do mopa z bardzo wytrzymałego utwardzonego plastiku.
Wiadra plastikowe o objętości 17 l wyposażone są w wymienną kratkę osadową. Kółka sterujące z
pełnego szarego ogumienia, które nie pozostawia śladów na podłodze, są dodatkowo wyposażone w
ochronne plastikowe zderzaki zabezpieczając przed obiciami. Wysokiej jakości łożyska kółek
zapewniają cichy ruch oraz lekkie i płynne sterowanie wózkiem.
Ekomop 80 – 2 kółka o fi 200 mm, wiadro 17l z kratką osadową, wyciskacz do mopa, rama
przytrzymująca worki na odpady o objętości 80l, zacisk i oparcie do frędzli. Wymiary zewnętrzne:
570 x 1030 x 840 mm.
Płaski mop do mycia bezdotykowego, szerokość 50 cm - mop składa się z trzonu aluminiowego o
długości 1400 mm i uniwersalnego uchwytu do przyczepienia frędzli płaskich. Uchwyt jest
wykonany z bardzo wytrzymałego plastiku, poszczególne części są ze sobą połączone kołkami ze
stali nierdzewnej, z jednej strony jest wyposażony
z nierdzewny podciąg do szybkiego uchwycenia języka naszytego na płaskich frędzlach. Frędzle do
mopów płaskich – 2 komplety.
Mop z długimi frędzlami - mop składa się z trzonu aluminiowego o długości 1400 mm
i uniwersalnego uchwytu do przyczepienia frędzli długich. Uchwyt jest wykonany
z niebieskiego polipropylenu z plastikowym zaczepem. Frędzle – 2 komplety.
Pytanie nr 145:
W wykazie wyposażenia i technologii kuchni nie ujęto wyposażenia pomieszczenia 0.42G –
magazyn urządzeń chłodniczych i mroźniczych i pomieszczenia 0.43 – przyjęcie towaru. Prosimy
o informację czy wyposażenie w/w pomieszczeń należy wycenić. Jeżeli tak, prosimy
Zamawiającego o podanie prawidłowej ilości oraz parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 145:
Pomieszczenia wyposażyć:

0.42G – magazyn:
Nr. Nazwa wyposażenia - opis
Poz.
na
rys.

Ilość

Jedn.

Model

Producent

szer.

gł.

wys.

1

Szafa chłodnicza, 630 ltr

1

szt.

AHK MN060
0002

RILLING

720

790

2050

2

Szafa mroźnicza, 630 ltr

1

szt.

AHK MT060
0002

RILLING

720

790

2050

3

Zestaw - Regał 4-półkowy,
składany, półki ażurowe

1

szt.

Seal3

METRO

2440

460

1890

Nr. Nazwa wyposażenia - opis
Poz.
na
rys.

Ilość

Jedn.

Model

Producent

szer.

gł.

wys.

1

Umywalka ze stali
nierdzewnej z baterią 1/2"
bezdotykową

1

szt.

100/726

HYDROST 470
OP

410

230

2

Waga magazynowa - nośność 1
do 150 kg

kpl.

0.43 – przyjęcie towaru

CAS

Pytanie nr 146:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilości wyposażenia podane w wykazie wyposażenia
i technologii kuchni obejmują cały zakres jaki ma dostarczyć i zmontować wykonawca. Jeżeli
nie, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej prawidłowych ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 146:
Wykaz wyposażenia, uzupełniony o urządzenia z odpowiedzi i wyjaśnień jest kompletny.
Pytanie nr 147:
Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury podstawą opracowania dokumentacji
była: „wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna”. Prosimy
o zamieszczenie na stronie Zamawiającego w/w dokumentów.
Odpowiedź na pytanie nr 147:
Wykonawca powinien wykonać wymienione we własnym zakresie, wedle potrzeb, z wizją lokalną
włącznie.
Pytanie nr 148:
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykonanie elewacji zgodnie z projektem
architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B warstwa nr 3 „z płyt
elewacyjnych aluminiowych ALUCOBOND” na „wełnie mineralnej gr. 20 cm”, czy zgodnie z
opisem technicznym pkt 3.3.3 - ściany zewnętrzne „z tynku cienkowarstwowego silikonowego na
styropianie EPS 70 -040 gr 15 cm”.
Odpowiedź na pytanie nr 148:
Do wyceny wykończenia elewacji należy przyjąć warstwy zgodnie z opisem, tj. tynk
cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie oraz styropian EPS 70-040 gr. 15 cm.
Pytanie nr 149:
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykonanie elewacji zgodnie z projektem
architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B warstwa nr 4 „tynk

mozaikowy”, czy zgodnie z opisem technicznym pkt 3.3.2 - ściany zewnętrzne cokołowe „tynk
cienkowarstwowy silikonowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 149:
Do wyceny należy przyjąć warstwy wykończeniowe ściany cokołowej opisane na przekroju, tj. tynk
mozaikowy oraz 12cm styroduru.
Pytanie nr 150:
Zgodnie z projektem architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B w
warstwie nr 1 należy wykonać izolację termiczną ze styropianu gr. 8 cm, natomiast zgodnie z
opisem technicznym pkt 3.3.6 – posadzka na gruncie należy wykonać izolację ze styropianu gr.
10 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości styropianu.
Odpowiedź na pytanie nr 150:
Do wyceny należy przyjąć warstwy posadzki na gruncie opisane znajdujące się w opisie, tj. 10 cm
styropianu EPS 100-038.
Pytanie nr 151:
Zgodnie z projektem architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B w
warstwie nr 2 należy wykonać pokrycie dachu „2x papa termozgrzewalna”, natomiast zgodnie z
opisem technicznym pkt 3.3.7 i 3.3.9 należy wykonać pokrycie dachu „2x papą termozgrzewalną
+ 1x papą wierzchniego krycia”. Prosimy o podanie ile warstw papy należy ująć w wycenie.
Odpowiedź na pytanie nr 151:
Pokrycie dachu wykonać jako 2 warstwowe w technologii pap termozgrzewalnych, tj. 1 warstwa
papy termozgrzewalnej podkładowej + 2 warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Pytanie nr 152:
Zgodnie z projektem architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B w warstwie
nr 5 należy wykonać izolację termiczną ze styroduru gr. 12 cm, natomiast zgodnie z opisem
technicznym pkt 3.3.8 należy wykonać izolację ze styroduru gr. 10 cm. Prosimy o podanie
prawidłowej grubości styroduru.
Odpowiedź na pytanie nr 152:
Do wyceny należy przyjąć warstwy wykończeniowe ściany cokołowej opisane na przekroju, tj. tynk
mozaikowy oraz 12cm styroduru.
Pytanie nr 153:
Zgodnie z projektem architektury rys. A-04 - przekrój A-A oraz rys. A-05 - przekrój B-B w
warstwie nr 3 należy wykonać tynki wewnętrzne z tynku gipsowego natryskowego 1,5 cm,
natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt 3.3.3 i pkt. 3.3.5 należy wykonać tynki wewnętrzne z
tynku cementowo-wapiennego kat. II + gładź gipsowa 1,5 cm. Prosimy o podanie prawidłowego
rodzaju tynku wewnętrznego.
Odpowiedź na pytanie nr 153:
Tynki wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne kat. II+gładź gipsowa.
Pytanie nr 154:
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykończenie schodów zewnętrznych i pochylni
zgodnie z projektem architektury rys. A-02 - rzut parteru etap II z „lastriko płukanego o dużej
frakcji, antypoślizgowego w kolorze grafitowym”, czy zgodnie z opisem technicznym pkt 3.3.18 –
wykończenie posadzek, schody zewnętrzne i pochylnie z „płytek gresowych”.
Odpowiedź na pytanie nr 154:
Schody zewnętrzne i pochylnie wykończyć lastryko płukanym o dużej frakcji, antypoślizgowym,
mrozoodpornym.

Pytanie nr 155:
Na rzutach architektonicznych nie ujęto wyłazów dachowych wymienionych w zestawieniu
stolarki rys. A-08. Prosimy o określenie czy w/w wyłazy wchodzą w zakres wyceny i
przedstawienie miejsca ich usytuowania w budynku.
Odpowiedź na pytanie nr 155:
Wyłazy dachowe nie wymagane. Drabinę na dach zamontować zgodnie z odpowiedzią na pyt. 46
Pytanie nr 156:
Wg zestawienia stolarki okiennej rys. A-08 jest 7 szt. okien O1, natomiast według rzutów parteru
rys. A-01 i rys. A-02 jest 10 szt. okien O1. Prosimy o informację jaką ilość w/w okien należy
wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 156:
Rysunek A-01 przedstawia I etap realizacji inwestycji, natomiast rysunek A-02 przedstawia I i II
etap łącznie. Ilość okien O1 przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki.
Pytanie nr 157:
Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru okna O1a czy wg zestawienia stolarki okiennej rys.
A-08 – 125x210 cm czy wg rys. A-01 i rys. A-02 – 125x300 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 157:
Wymiar okna przyjąć zgodnie z rzutem i rysunkiem w zestawieniu stolarki, tj. 125x300cm.
Pytanie nr 158:
Na rzutach parteru rys. A-01 i rys. A-02 są wrysowane drzwi D do pomieszczenia 0.45A i 0.45B
o wymiarach 100x205 cm w ilości 2 szt. nie ujęte w zestawieniu stolarki drzwiowej. Prosimy o
określenie czy w/w drzwi wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak, prosimy Zamawiającego o
podanie ich parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 158:
Drzwi wykonać jak drzwi D8, w zestawieniu A-09 ujęto docelową ilość drzwi D8
Pytanie nr 159:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 drzwi DZ1 mają wymiar 200x210+85 cm,
natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 drzwi DZ1 przy patio mają wymiar
200x205, a przy wejściach głównych 200x210 cm. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru
w/w drzwi?
Odpowiedź na pytanie nr 159:
Drzwi DZ1 wykonać o wymiarach wg rys. A-09. Drzwi Dz1 – wejście główne (osie A/3-4) –
wykonać z naświetlami bocznymi, zgodnie z rzutami A-01 i A02, o łącznej szerokości 276cm.
Pytanie nr 160:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 jest 1 szt. drzwi DZ2 o wymiarach 100x210+85 cm,
natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 jest 1 szt. drzwi DZ2 o wymiarach
100x205 cm i 1 szt. drzwi DZ2 o wymiarach 100+30x205 cm. Prosimy o informację jaką ilość
w/w drzwi należy wycenić i podanie prawidłowego ich wymiaru?
Odpowiedź na pytanie nr 160:
Należy wykonać 1szt. drzwi DZ2 o wym. wg rys. A-09.
Pytanie nr 161:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 są 2 szt. drzwi DZ3 o wymiarach 90+30x210+85
cm, natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 jest 1 szt. drzwi DZ3 o wymiarach
90+30x205 cm. Prosimy o informację jaką ilość w/w drzwi należy wycenić i podanie
prawidłowego ich wymiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 161:
Należy wykonać 2szt. drzwi DZ3 o wym. wg rys. A-09.
Pytanie nr 162:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 jest 34 szt. drzwi D2, natomiast według rzutów
parteru rys. A-01 i rys. A-02 jest 36 szt. drzwi D2. Prosimy o informację jaką ilość w/w drzwi
należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie nr 162:
Należy wykonać 36 szt. drzwi D2, zgodnie z rzutami.
Pytanie nr 163:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 są 3 szt. drzwi D8 o wymiarach 110x210 cm,
natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 jest 1 szt. drzwi D8 o wymiarach 90x205
cm. Prosimy o informację jaką ilość w/w drzwi należy wycenić i podanie ich prawidłowego
wymiaru?
Odpowiedź na pytanie nr 163:
Drzwi DZ1 wykonać o wymiarach wg rys. A-09. Drzwi Dz1 – wejście główne (osie A/3-4) –
wykonać z naświetlami bocznymi, zgodnie z rzutami A-01 i A02, o łącznej szerokości 276cm.
Pytanie nr 164:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 ścianki aluminiowo – szklane S1 mają wymiar
626x300 cm, natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 ścianki aluminiowo –
szklane S1 mają wymiar 306x300 cm. Prosimy o podanie prawidłowego ich wymiaru?
Odpowiedź na pytanie nr 164:
Nastąpiła zamiana oznaczeń. Ściankę S1 z rzutu wykonać jak S2 z zestawienia, ściankę S2 z rzutu
wykonać jak S1 z zestawienia.
Pytanie nr 165:
Wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-09 ścianki aluminiowo – szklane S2 mają wymiar
306x300 cm, natomiast według rzutów parteru rys. A-01 i rys. A-02 ścianki aluminiowo – szklane
S2 mają wymiar 626x300 cm. Prosimy o podanie prawidłowego ich wymiaru?
Odpowiedź na pytanie nr 165:
Nastąpiła zamiana oznaczeń. Ściankę S1 z rzutu wykonać jak S2 z zestawienia, ściankę S2 z rzutu
wykonać jak S1 z zestawienia.
Pytanie nr 166:
Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane kominy.
Odpowiedź na pytanie nr 166:
Zgodnie z opisem technicznym kominy spalinowe należy wykonać w systemie TWIN lub
równoważnym ze stali kwasoodpornej. Kominy wentylacji grawitacyjnej wykonać z pustaków
ceramicznych kominowych. Od poziomu stropodachu należy je obmurować cegłą pełną klinkierową .
Kominy zakończyć wywietrzakami laminatowymi, np. typu zefir, w kolorze jasno szarym.
Pytanie nr 167:
Prosimy Zamawiającego o określenie z jakiego materiału mają być wykonane wycieraczki
zewnętrzne, podanie ich parametrów technicznych i wymiarów.
Odpowiedź na pytanie nr 167:
Zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne o następującej charakterystyce:
− wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo
− do zastosowania w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu.
− dobre właściwości czyszczące w połączeniu z bardzo dużą odpornością na obciążenia
mechaniczne pozwalają na szerokie zastosowanie krat stalowych

−
−
−
−
−
−

wymiary oczka w kratach stalowych: 55 x 11 mm
wysokość płaskownika nośnego: 25 mm
zastosowanie zewnętrzne
montaż w stalowej ramce montażowej
wierzch zlicowany z powierzchnią spocznika
Wymiary:
wejście do wiatrołapu 0.1: 100x190cm
wejście do wiatrołapu 0.55: 100x190cm
wejście do wiatrołapu 0.44: 100x156cm
wejście do kotłowni:
100x156cm

Pytanie nr 168:
Prosimy Zamawiającego o określenie z jakich materiałów ma być wykonana ściana przy patio
i ścianki attykowe oraz podanie warstw tych ścian.
Odpowiedź na pytanie nr 168:
Ściany attykowe są uszczegółowione w opisie architektury w pkt. 3.3.4. Ścianę przy patio proszę
traktować jak ścianę zewnętrzną zgodnie z układem warstw pkt. 3.3.3.
Pytanie nr 169:
Prosimy Zamawiającego o informację, czy plac zabaw ma być dodatkowo ogrodzony. Jeżeli tak,
prosimy o określenie parametrów ogrodzenia i podanie ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 169:
Plac zabaw nie musi być dodatkowo ogrodzony.
Pytanie nr 170:
Wg rys. PZ-01 – plan zagospodarowania terenu Zamawiający przewiduje wykonanie murku
oporowego nie ujętego w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie czy w/w murek oporowy
wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak, prosimy o załączenie rysunków konstrukcji oraz określenie
parametrów i ilości tego murka.
Odpowiedź na pytanie nr 170:
Projektuje się murek oporowy prefabrykowany REKERS o lokalizacji zgodnie z PZ-02. Mur
oporowy REKERS typ L, klasa obciążeń 1, H=330 cm, Zastosować murki szerokości 99 cm oraz
murki narożne dla zachowania geometrii zgodnie z PZ-02. Posadowienie proste zgodnie z
wytycznymi REKERS.
Pytanie nr 171:
Wg rys. PZ-01 – plan zagospodarowania terenu Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń
zieleni wysokiej, nie ujętych w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie czy w/w nasadzenia
wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak, prosimy o określenie rodzaju i ilości tych nasadzeń.
Odpowiedź na pytanie nr 171:
W załączeniu rys. Z-01 wraz z opisem.
Pytanie nr 172:
W § 2 i 11 Projektu Umowy jest mowa o pozwoleniu na użytkowanie. Czy zgodnie z tymi
zapisami Zamawiający zamierza obciążyć Wykonawcę jego uzyskaniem? Godzi się bowiem
zauważyć, że z obowiązujących przepisów prawnych (zgodnie z art. 55 w zw. z art. 56 i 57
Prawa Budowlanego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie składa inwestor), że
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu należy do obowiązków Zamawiającego a nie
Wykonawcy Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz Sądy wykładnią, wynikające z Umowy
roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu
Umowy i zgłoszenia go do odbioru, które rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek odebrania
wykonanych robót. Brak jest więc podstaw do ewentualnego uzależniania odbioru robót i
wypłaty wynagrodzenia od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wobec tego Wykonawca

zwraca się z pytaniem czy możliwe jest doprecyzowanie, po czyjej stronie spoczywać będzie
obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także przeanalizowanie wskazanej
niezgodności oraz właściwa modyfikacja treści Projektu Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 172:
Zamawiający nie zamierza obciążać wykonawcy obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, jednakże ze względu na fakt, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest
warunkiem niezbędnym zakończenia etapu I i rozpoczęcia etapu II budowy zamawiający
pozostawia zapisy paragrafu 2 i 11 umowy
Pytanie nr 173:
W celu uniknięcia nieporozumień i braku możliwości zebrania wszystkich osób które muszą
uczestniczyć w naradach prosimy o doprecyzowanie § 4 ust. IV Projektu Umowy i dodanie
częstości narad np. raz na tydzień lub raz w miesiącu, oraz doprecyzowanie terminu zawiadamiania
o naradzie strony przeciwnej np. poprzez dodanie, iż w razie konieczności każda ze stron będzie
mogła ustalić dodatkową naradę po uprzednim zawiadomieniu strony przeciwnej w terminie nie
wcześniejszym niż trzy dni przed planowanym spotkaniem.
Odpowiedź na pytanie nr 173:
Zamawiający ustala częstotliwość narad na raz w tygodniu w uzgodnionym dniu i godzinie. Każda
ze stron będzie mogła ustalić dodatkową naradę po uprzednim zawiadomieniu drugiej strony w
terminie nie krótszym niż trzy dni przed planowanym spotkaniem
Pytanie nr 174:
Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisu § 5 ust. 2 Projektu Umowy poprzez
określenie wynagrodzenia netto oraz wskazanie podatku VAT jako obowiązującego w dniu
wystawienia faktury? Jaka bowiem stawka podatku VAT będzie przyjmowana w przypadku zmiany
ustawodawstwa w tym zakresie, czyli odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia stawki tego
podatku przez ustawodawcę?
Odpowiedź na pytanie nr 174:
Zamawiający nie zmienia zapisu paragrafu 5 ust. 2 projektu umowy.
Pytanie nr 175:
Zwracamy się z prośbą o opis, z jakiego materiału mają być wykonane poniżej opisane elementy
(„ściany”) umieszczone na rzucie parteru:
- w osi 6 G-I dzieląca pomieszczenie 0.49 od pomieszczenia 0.39 o wymiarze 8 m;
- w osi 3 L-M oddzielająca pomieszczenie 0.19 od 0.5 o wymiarze 2,4m;
- oddzielająca pomieszczenie 0.42K od 0.43 o wymiarze 0,7m.
Odpowiedź na pytanie nr 175:
Charakterystyka ścian:
• w osi 6 G-I dzieląca pom. 0.49 od 0.39:
- mobilna akustyczna ściana działowa, np. w systemie Optimal lub równoważnym,
- wymiary: 800x290cm,
- konstrukcja składa się z niezależnych segmentów o szerokości 100cm
- elementy ściany zawieszone są w torze górnym
- ścianę obsługiwać można bez wysiłku ręcznie
- system nie wymaga prowadnic podłogowych.
- wyposażona w drzwi 90x200cm
- izolacyjność akustyczna RW > 50dB
- konstrukcja oparta na zespole profili aluminiowych i uszczelnień niewidocznych
w płaszczyźnie ściany, przy czym segmenty ściany wypełnione są materiałami dźwiękoszczelnymi.
- wykończenie płytą laminowaną w kolorze białym
• w osi 3 L-M dzieląca pom. 0.19 od 0.5:

- ściana z pustaków szklanych Typ – 1919/8 o wymiarach 19x19x8cm, np. Pustaki szklane Seves
lub równoważne
- wymiar ścianki: 240x240cm
- bezbarwne, faktura small cross
• drzwi oddzielające pom. 0.42K od 0.43 (na całą szerokość otworu):
- drzwi składane o wymiarach 100x205cm
- zestaw składa się ze skrzydła drzwi, maskownicy w kolorze drzwi oraz systemu jezdnego
- system jezdny o wytrzymałości do 45 kg, w skład którego wchodzi:
- tor górny 82,5cm
- wózek na dwóch metalowych łożyskach z gumową wyciszającą oponką
- drzwi wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm
- okleina w kolorze drewna dębowego
Pytanie nr 176:
Prosimy o potwierdzenie, iż w oknie O1 w pomieszczeniu 0.7 i oknach O1a pomieszczenia 0.6
należy zastosować kurtynę p.poż. Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 176:
Okna O1 (pom.0.7) oraz O1a (pom.0.6) oznaczone na rysunkach jako wyposażone w kurtynę ppoż
należy wykonać jako nieotwierane o odporności E60,
bez montowania kurtyn ppoż.
Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu w oferty
przetargowej, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Wszystkie załączone dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.bip.blonie.pl
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 16.04.2013 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2013 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka

