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Stargard, dnia 19.03.2019 r. 

 
 
Otrzymują wg rozdzielnika 
 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

„Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie” 

 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S  
027-059072 w dniu 07.02.2019 r. oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
511488-N-2019 w dniu 07.02.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania 
i wnioski dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela 
poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski. 
 
Pytanie 1 

 
Odpowiedź 1 
Zamawiający wyjaśnia, że klasa użytych do wykonania instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych ma być zgodna z normą N SEP-E-007:2017-09. W dokumentacji 
projektowej przyjęto klasę reakcji Dca-s2,d1,a2 dla przewodów/kabli ogólnego przeznaczenia 
zainstalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych. Dla kabli/przewodów ogólnego 
przeznaczenia zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych przyjęto klasę 
B2cas1b,d1,s1.Sugerowany przewód to np. N2XH 0,6/1 kV. Dla zasilania urządzeń p.poż 
należy użyć przewodów/kabli typu NHXH FE180/E90. 
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Pytanie 2 

 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć klasę okablowania jako kategorię 6. 
 
Pytanie 3 

 
Odpowiedź 3  
Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od wymogu stosowania maksymalnej średnicy 
zewnętrznej 6,2mm. 
 
Pytanie 4 

 

 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wyjaśnia, że na potwierdzenie zgodności komponentów okablowania 
strukturalnego z wymaganymi parametrami należy przedstawić certyfikaty niezależnych 
akredytowanych laboratoriów badawczych. Deklaracje producentów okablowania zostaną 
uznane za niewystarczające. 
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Pytanie 5 

 
Odpowiedź 5 
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć przewód typu F/UTP. 
 
Pytanie 6 

 
Odpowiedź 6 
Zamawiający wyjaśnia, że okablowanie strukturalne powinno być objęte 25 letnia gwarancją 
oraz przejść proces certyfikacji. 
 
Pytanie 7 

 
Odpowiedź 7 
Zamawiający załącza jako osobny plik do niniejszych odpowiedzi specyfikację przełączników 
sieciowych. 
 
Pytanie 8 
Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych w formacie DWG z branży elektrycznej  
i teletechnicznej na inwestycje: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej 
znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR” w Stargardzie. 
Odpowiedź 8 
Zamawiający wyjaśnia, że udostępni dokumentację projektową w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej (w tym pliki DWG) Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego dokumentacja projektowa w 
formie  elektronicznej nieedytowalnej (pliki PDF) jest wystarczająca do przygotowania 
oferty. 
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Pytanie 9 

 
Odpowiedź 9 
Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o załącznik nr 2a do SIWZ. 
 
Pytanie 10 
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Odpowiedź 10 
Zamawiający potwierdza, że uzna spełnienie warunku posiadania zdolności zawodowej dla 
kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego co najmniej 
siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz który pełnił co najmniej jednokrotnie funkcję 
kierownika budowy przy budowie basenu o wymiarach 25 m na 16 m (400 m2), która 
obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecki ze stali nierdzewnej w technologii 
Myrtha oraz obejmowała technologię uzdatniania wody basenowej. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację, czy zasadne jest izolowanie wszystkich przewodów instalacji 
hydrantowej. 
Odpowiedź 11 
Zamawiający wyjaśnia, że przewody instalacji hydrantowej należy izolować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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Pytanie 12 
Prosimy o informację, czy do zaizolowania instalacji wody zimnej można zastosować izolację 
o grubości 13mm – w miejsce izolacji o grubości 20mm jak w projekcie 
Odpowiedź 12 
Zamawiający wyjaśnia, że do zaizolowania instalacji wody zimnej należy użyć izolacji  
o grubości przewidzianej w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 13 

 
Odpowiedź 13 
Zamawiający prostuje omyłkę w § 1 ust. 11 projektu umowy:  
Było:  
11. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy posiada ważną polisę 

ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z 
odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy w 
okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 30.000.000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia (słownie: trzydzieści milionów złotych). Zamawiający 
wymaga zachowania ciągłości trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przez cały okres związania niniejszą umową. Kopia polisy będzie stanowiła załącznik do 
niniejszej umowy. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia 
od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z 
dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał 
Zamawiającemu w terminie 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy 
ubezpieczenia.   

Jest: 
11. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy posiada ważną polisę 

ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz  
z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy  
w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 
25.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (słownie: dwadzieścia pięć milionów 
złotych). Zamawiający wymaga zachowania ciągłości trwania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres związania niniejszą umową. Kopia polisy 
będzie stanowiła załącznik do niniejszej umowy. Polisę lub inny dokument 
potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania 
poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 14 dni przed 
dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.   
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Pytanie 14 

 
Odpowiedź 14 
Zamawiający wyjaśnia, że wymienione w rozdziale V ust. 2 pkt 2) lit b) SIWZ osoby mają 
kierować robotami  w określonym zakresie. Dodatkowo należy wyjaśnić, że osoby wskazane 
jako inżynier systemów teletechnicznych oraz inżynier technolog uzdatniania wody 
basenowej mogą jednocześnie wykonywać te roboty. 
 
Pytanie 15 

 

 
Odpowiedź 15 
Zamawiający prostuje omyłkę w Rozdziale V ust. 6 SIWZ w następujący sposób: 
Było:  
6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:   

1) formularz oferty wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 
XI SIWZ;  W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny 
formularz.  Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub  w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.   

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli 
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania 
podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;  Ww. dokument należy złożyć w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.   

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XI pkt 1 
ppkt 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XI pkt 2 SIWZ);  
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  w 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz 
firmy podwykonawców są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy 
złożyć jedno wspólne oświadczenie.  Ww. dokument należy złożyć w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub  w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.   

Jest:  
6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:   

1) formularz oferty wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 
XI SIWZ;  W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny 
formularz.  Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego.  

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli 
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania 
podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;  Ww. dokument należy złożyć w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. 

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XI pkt 1 
ppkt 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XI pkt 2 SIWZ);  
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  w 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz 
firmy podwykonawców są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy 
złożyć jedno wspólne oświadczenie.  Ww. dokument należy złożyć w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego 

Dodatkowo prostuje się omyłkę w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ w następujący sposób: 
Było: 

1.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  
1) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej   

i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być 
sporządzona  w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.  
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2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane certyfikowanym 
podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
uprawnionego do reprezentowania firmy, zgodnie z przedstawionym dokumentem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.   

3) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno 
być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane dane i informacje. Nie 
dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści, dokumentów – załączników.   

UWAGA: Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone jako oryginalne 
pliki w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oznacza to, że formularz oferty, JEDZ, dokument wadium czy 
też kosztorysy ofertowe muszą być "sporządzone", a nie "składane" w postaci 
elektronicznej. Zatem niedopuszczalne jest, ich "sporządzenie" w postaci 
papierowej, a następnie zeskanowanie.    

Jest: 
1.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  

1) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej   
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być 
sporządzona  w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.  

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane certyfikowanym 
podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
uprawnionego do reprezentowania firmy, zgodnie z przedstawionym dokumentem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.   

3) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno 
być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,  
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane dane i informacje. Nie 
dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści, dokumentów – załączników.   

UWAGA: Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone jako oryginalne 
pliki w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oznacza to, że formularz oferty, JEDZ czy też dokument 
wadium muszą być "sporządzone", a nie "składane" w postaci elektronicznej. 
Zatem niedopuszczalne jest, ich "sporządzenie" w postaci papierowej,  
a następnie zeskanowanie.  Wyjątek stanowią kosztorysy ofertowe, które 
Zamawiający dopuszcza złożyć w elektronicznej kopii tego dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.    
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Pytanie 16 

 
Odpowiedź 16 
Zamawiający informuje, że dostępne wśród materiałów przetargowych (Załącznik nr 8 do 
SIWZ) przedmiary opisujące elementy siłowni oraz wyposażenia meblowego zostały 
załączone w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z zakresem prac jaką objęte 
będą umowy zawierane w ramach oddzielnych postępowań. Nie należy wyceniać tych 
elementów podczas składania oferty w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytanie 17 
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Odpowiedź 17 
Zamawiający odmawia zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania 
kierownikiem budowy o opisanych w SIWZ i wyjaśnieniach do SIWZ wymaganiach.  
W opinii Zamawiającego osoba kierownika budowy, która przy budowie basenu lub zespołu 
basenów o parametrach wymaganych przez Zamawiającego była jedynie kierownikiem robót, 
nie jest dostatecznie doświadczona by pełnić funkcję kierownika budowy na inwestycji jaką 
jest przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej  znajdującej się w Ośrodku Sportu  
i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.  w Stargardzie. 
 
 
Pytanie 18 

1. Opis sposobu określenia cen jednostkowych robót zawartych w dostarczonym przez 
Zamawiającego przedmiarach robót opisanych w pkt. 2 - 7 jest wystarczająco czytelny 
i zrozumiały. Wątpliwości i sprzeczności budzą zapisy zawarte w pkt. 1 a, b oraz 8, 
dotyczące robót nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach a 
wynikających z dostarczonej dokumentacji projektowej. Z zapisów w pkt.1 a,b 
wynika, że Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania takich przypadków na etapie 
opracowywania oferty, ponieważ rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 
powykonawczego w zakresie ilości robót faktycznie wykonanych. 

2. Treść zapisu w pkt.8 w obecnej formie jest nieprecyzyjna i sprzeczna z zapisami 
ujętymi w pkt. 1 a,b i naszym zdaniem oznacza, że koszt robót budowlanych nie 
ujętych w przedmiarach dostarczonych przez Zamawiającego należy ująć w 
poszczególnych pozycjach powiązanych z tymi czynnościami robót ujętych w 
przedmiarach dostarczonych przez Zamawiającego. 

3. Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę treści pkt.8 wg brzmienia jak niżej:  
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„Wszelkie inne elementy wynagrodzenia nie będące robotami budowlanymi, które, są 
niezbędne do wykonania zamówienia (w tym wszystkie koszty wynikające z cz. I 
Przedmiot zamówienia p.5 - „Pozostałe obowiązki Wykonawcy”) Wykonawca 
uwzględni w ogólnej Cenie ofertowej wykazanej w formularzu ofertowym, a na 
poziomie kosztorysów ofertowych – w kosztach poszczególnych powiązanych z tymi 
czynnościami i obowiązkami, robót ujętych w przedmiarach”. 

 
Odpowiedź 18 
Zamawiający wyjaśnia, że INSTRUKCJA sporządzania wyceny ofertowej (kosztorysu 
ofertowego) stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ w punkcie 1 stanowi iż: 
1. Zamawiający przypomina, że obowiązującym sposobem rozliczenia robót jest rozliczenie 

dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Oznacza to, że: 
a) zauważone podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy lub 

pominięcia przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej 
sytuacji koniecznie interwencji u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za pominięte lub niedokładnie sprzedmiarowane roboty, jeśli  
w trakcie realizacji zamówienia zostaną one wykonane na zasadach przewidzianych 
SIWZ; 

b) wykonawca ma prawo na etapie sporządzania oferty zgłosić Zamawiającemu 
zauważone, pominięte roboty, zwłaszcza jeżeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla 
prawidłowej wyceny – jednak, bez wyraźnej dyspozycji Zamawiającego w formie 
oficjalnej korekty przedmiaru nie ma prawa samodzielnie zmieniać wycenianego 
przedmiaru robót poprzez dopisywanie dodatkowych pozycji kosztorysowych 
lub zmienianie ilości robót. 

Natomiast w punkcie 8 Zamawiający informuje, że: 
8. Wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynności nie ujęte w przedmiarach robót, 

w tym czynności nie będące robotami budowlanymi, które są niezbędne dla 
wykonania zamówienia (w tym wszystkie koszty wynikające z cz. I Przedmiot 
zamówienia p. 5 - „Pozostałe obowiązki Wykonawcy”) Wykonawca uwzględnia  
w ogólnej Cenie ofertowej wykazanej w formularzu ofertowym, a na poziomie 
kosztorysów ofertowych – w kosztach poszczególnych, powiązanych z tymi 
czynnościami i obowiązkami, robót ujętych w przedmiarach. 

Należy wyjaśnić, że punkt 1 instrukcji odnosi się do elementów jakie zostały opisane 
przedmiarami. Ma on na celu poinformowanie Wykonawców, iż w przypadku, gdy według 
rozpoznania dokumentacji budowlanej obmiar danej pozycji jest inny niż wskazany  
w przedmiarach załączonych do SIWZ lub też dany element robót został pominięty to 
Zamawiający będzie rozliczać się z Wykonawcą kosztorysem powykonawczym za ilości 
faktycznie wykonane. Natomiast punkt 8 instrukcji odnosi się do innych czynności nie 
będących robotami budowlanymi opisanych w § 1 ust. 4 projektu umowy. W związku z 
udzielonym wyjaśnieniem, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów punktu 8 
instrukcji w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. 
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Pytanie 19 
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje się 2 rodzaje słupów 
oświetleniowych: słupy 6m i słupy 6m z wysięgnikiem dwuramiennym. Prosimy o informację 
czy oprawy na słupach bez wysięgnika dwuramiennego są montowane bezpośrednio na 
słupach czy na wysięgnikach jednoramiennych. Jednocześnie prosimy o dokonanie podziału 
w przedmiarze na słupy 6m oraz na 6m z wysięgnikiem dwuramiennym. 
Odpowiedź 19 
Zamawiający wyjaśnia, że oprawy na słupach bez wysięgnika należy montować bezpośrednio 
na słupie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie dokonuje się zmiany w przedmiarze tej 
branży. Zgodnie z instrukcją sporządzania kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 
3 do SIWZ zauważone podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy 
lub pominięcia przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej sytuacji 
koniecznie interwencji u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
za pominięte lub niedokładnie sprzedmiarowane roboty, jeśli w trakcie realizacji zamówienia 
zostaną one wykonane na zasadach przewidzianych SIWZ. 
 
Pytanie 20 
W opisie projektuje się kable 2x(4xYKY 1x150) z trafostacji do rozdzielni głównej o długości 
37m, czyli faktycznie projektuje się 8 kabli YKY 1x150 o długości 37m, a tym samym 
długość całkowita kabla wynosi 296m. W przedmiarze długość ww. kabla wynosi 45 m. 
Prosimy o wprowadzenie korekty 
Odpowiedź 20 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt przewiduje zasilanie kablem typu 2x(4xYKY 1x150mm2) 
o długości 37m, co daje długość kabla YKY 1x150mm2 296m. Dodatkowo Zamawiający 
informuje, że nie dokonuje się zmiany w przedmiarze tej branży. Zgodnie z instrukcją 
sporządzania kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ zauważone 
podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy lub pominięcia 
przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej sytuacji koniecznie 
interwencji u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 
pominięte lub niedokładnie sprzedmiarowane roboty, jeśli w trakcie realizacji zamówienia 
zostaną one wykonane na zasadach przewidzianych SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Okablowanie strukturalne – prosimy o informację o jakiej kategorii wykonać instalację LAN 
(kat. 6 czy 6a) 
Odpowiedź 21 
Zamawiający wyjaśnia, że okablowanie strukturalne wykonać w kategorii 6 
 
Pytanie 22 
Okablowanie strukturalne. Brak specyfikacji urządzeń aktywnych… Prosimy o uzupełnienie  
Odpowiedź 22 
Zamawiający załącza jako osobny plik do niniejszych odpowiedzi specyfikację przełączników 
sieciowych 
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Pytanie 23 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków w formacie edytowalnej dwg? Jeśli tak 
prosimy o ich udostępnienie 
Odpowiedź 23 
Zamawiający wyjaśnia, że udostępni dokumentację projektową w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej (w tym pliki DWG) Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego dokumentacja projektowa  
w formie  elektronicznej nieedytowalnej (pliki PDF) jest wystarczająca do przygotowania 
oferty. 
 
 
 
Niniejsze odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ. 


