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Dotyczy: przetargu ograniczonego nawykonanie robót budowlanychpolegajqcychna budowie budynku
operacyjno - biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego i Elektronicznego
w Mirosławcu.

Nr Sprawy:23|OBIRB|22
Zamawiającyinformuję,żew dniach3I,08,2022r',02.09,fLff r,,05.09.202fr. wptynęty
wnioski do Zamawiającegoo wyjaśnienietreściSWZ. Tręśó zapfiafi wraz Z wyjaśnieniami
ZamawiającyZam|eszcza
poniżej:
Pltanie 1. Prosimy o informacje cry naterenię budowy możliwęjest ustawienieżurawiawiezowego
służącegodo montażukonstrukcji? Jeżeli tak to czy musi on spełnićjakieśkonkretne
wymagania ze wzg|ędu na pobliskie lotnisko? Prosimy o potwierdzenie mozliwości
ustawienia ztrawia wiezowego podczas wykonywania konstrukcji budynku. Z jakimi
służbamina|eĘ uzgodnić warunki ustawienia i pracy zurawia wieżowego.
odpowiedŹ: Ustawienia żtlrawia na lotnisku wymaga uzgodnienia z Zarządzającym lotniskiem
i stużbami ruchu lotniczego. podczas uzgodnień dotyczących ustawienia żurawia na
lotnisku wykonawca uzgodni ograniczenia doĘczące czasu pracy zurawia i wysięgu.
InwesĘcja będzie ręalizowana w bezpiecznej odległościod drogi startowej oraz dróg
kołowania, pomimo tego wskazane jest, jeśli to mozliwe, stopniowe podnoszenie
wysokości żzuravtia
w miarę postępów budowy. oznakowanie przeszkody jest wymagane
na lotnisku, a sposób oznakowania przeszkody reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia |f stycznia 2021r, w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni
ogtaniczającychprzeszkodyorazurządzenocharakterzeniebezpiecZnym.
P}'tanie 2. Prosimy o wskazanie (opisanie) miejsc dla tymczasowych przyłączy mediów (prąd, woda,
ścieki) na potrzeby budowy i zap|ecza GW. Prosimy o potwierdzenie możliwości
uzytkowania mediów na zasadzie podliczników'
odpowiedź: Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów na czas rea|izacji zadania w granicach
przekazanegoterenu budowy - planowanego budynku i parkingu oraz ich opomiarowanie
będzie |eŻałopo stronie wykonawcy. Na terenie znajdują się hydranty, studzienki
kana|izacji sanitarnej oraz skrzynka wolnostojąca energetyczna typu ZK pozwa|ającana

pobór do 50kW w orientacyjnychodległościach
ok od 50m do 450 m' Miejsca
przyłączenia
mediów będąwskazaneprzęzAdministratoraw trakcie przekazaniaterenu
budowy.
Pobór wody' odbiór ściekówi roz|iczęnieodbywa się na podstawieumów zavtartych
z administratorem,
tj. 1f BaząLotnictwaTaktycznegow Swidwinie.
Dostawa energii elektrycznej i roz|iczenie odbywa się na podstawie umowy na
pośredniczenie
w dostawieenergiielektrycznejzawartejzRZIw Szczecinie.
P}'tanie3. Prosimy o potwierdzeniemozliwościprowadzeniarobót w wydłużonym
trybie dziennym,
aw raziekonieczności24
godzinyna dobę.
odpowiedź: Istnieje możliwościprowadzeniarobót w wydłużonymtrybie dziennym, a w razie
konieczności
24 godzinyna dobę 7 dni w tygodniupo wcześniejszym
uzgodnieniu
Wykonawcyz Dowódcą If BazyBezzałogowychStatkówPowietrznychw Mirosławcu.
Pltanie 4. Prosimy o określenie
warunków i sposobuwstępupracowników i samochodówna teren
budowy.
odpowiedź:Wykonawcamusi przesłaódo komendantaochronyI2.BBSP v,rykazimiennypracowników
wraz ze zdjęciami o wymiarach3x4 w celu wystawieniaprzepustekokresowychoraz
v,rykazpojazdów (sprzęfuinzynieryjnego)'
P}rtanię5. Prosimy o informacjena jakim obszarze(powierzchnia)oraz do jakiej głębokości
na|eĘ
przeprowad
zić,rozpoznaniesaperskie?
odpowiedź: Rozpoznanie saperskie na|eĘ wykonaó na obszarze realizowanej inwestycji i na
głębokości
odpowiedniejdo głębokości
wykonywanychprac ziemnych.
P}rtanie6. Prosimyo potwierdzenie,ze zabudowaserwerownima byćwykonanajako zimny kor5Ąarz,'?
odpowiedź:W pomieszczeniachprojektujesię zastosowanieklimatyzacji precyzyjnejopartej na
szafowych wymiennika chłodu typu DX-(bezpośrednieodparowanie) działające
w układziezamkniętym.Wymiennikchłoduw wariancieRackowymzasysaćbędzieciepłe
powietrze wylotowe Z serwera z Ęłll szafy 1'9,,,a schłodzonepowietrze dostarczaó
w przedniączęść
szafy 19''pomiędzyprzedniedrzwi szklanea odseparowanąpłaszczyznę
je w poziomiedla pełnejwysokościmontażowej
l9.calową,dostarczając
z jednakową
temp.do sprzętu19..IT.
P}tanie 7. Z jakiegomateriatumająbyĆ:wykonane drzwi zewnętrzneDz-1 i DZ-z. W przedmiarze
podano,żedręwniane,w zestawieniubrak infomacji z jakiego materiału.
odpowiędź: Drzwi stalowe,płaszczowe
z oknem,malowanena kolor ciemnybrązmetalik(ako wzór
kolor IGP EFFECTIVES POLLUX 5903U84576F10).
P}tanie 8. Prosimy o następujące
informacjeodnośnie
roletwewnętrznych:
a. wjaki sposóbmająbyćsterowane
rolety:
- w przedmiarzebudowlanymsą3 centralkido sterowaniarolet.Jakimi roletamione sterują,
czy to jest kondygnacjami,czy inaczej
- w przedmiarzeelektrycznymjest 85 przycisków do rolet jakimi roletami one sterują
i jak połączonesąz centralką,mozepomieszczęniami
- w projekcieSali audiovideo6 oletjest sterowane
z systemuaudiowideo
- ponadtow projekcieelektrycmymjest pokazanyprzycisk sterowaniacentralnego
-iakiewvmasaniaodnośnie
silników do rolet

b,C,y wszystkiemająbyó wolnowiszące
black.out,niezbędneceĘfikaty (np. niepalność,
c. Jaki rodzajtkaniny:- transparentna,
reflex,absorbcja,,komputer,,elektrostatyczność',inne)
d. Do czego montowana(jeżeli wolnowiszącato raczejdo sufitu lub nadprożawe wnęce
okiennej).
odpowiedź:a) sterowanierolet
- w przedmiarzebudowlanymjest błąd'do sterowaniaroletami są wykorzysĘwanenie
centraleale prryciski, które znajdująsię w każdym pomieszczeniuz roletami i nimi
tegoprzyciskupokazanejest na schęmaciesterowaniaroletami.
sterują.Podłączenie
- Sterowanięrolęt w sali audio wideo okęślonow dokumentacjiprojektowejw opisie
technicznym oraz na schemacie ideowym okablowania instalacji audiowizualnej.
wchodzącyw składsystemusterowaniaAV
Sterowanie poprzęzmodułprzekuźnikowy
- Przycisk sterowaniacentralnego,ma zadaniewysłaósygnałdo zamknięciawsrystkich
rolet w budynku.Podłączenietego przycisku pokazanejest na schemaciesterowania
roletami.
- silniki do rolet mają byó zastosowanetakię jak stosuje producentrolet w swoich
urządzeniach
b) Roletywolnowiszące.
c) Tkanina dająca|00oń zaciemnienia'WaŻne,żebyw nocy ukryó palącesię w środku
Niepalne,niekapiącepod wpływemognia,zakaz stosowaniamateriałówłatwo
światła.
zapalnych.AntyeIektrostatyczne
d) Mocowanedo nadprożaokiennego.
Ptanie 9.

modelu)sufitów podwieszanych
Prosimy o podaniespecyfikacji(lub przykładowego
3
w przedmiarzepkt 3.9,2i 3.9.4-5(w STWioRB wyszczego|niono
vtyszczegó|nionych
rodzajesufitów podwieszanychkasetonowychbez podaniadokładnychwymagań)'

odpowiędź:Sufit w pomieszczeniachbiurowychpodwieszanykasetonowy,systemowyna ruszcie
aluminiowymzp$.60x60cm np.GyptoneBase 31,Rigips.
Sufit w pom' moĘch, sufity podwięszane kasetonowe, systemowe na ruszcie
względnej<
aluminiowymz pŁyt60x60cmdo pomieszczeńhig.sanitarnycho wilgotności
90Yonp.GyprexAsepta,Rigips.
Sufity higieniczne w pom. socjalnych np. Gyprex Asepta, Rigips. Na etapie budowy
możliwość
zamianyna GyptoneBase3l' Rigips lub równorzędne.
pomieszczeniach
IVPW-O15.018.
suf,rtówW poszczególnych
Rysunkizastosowania
z|<tatkistalowej
P}.taniel0. W STWiORBniepodanożzadnychinformacjinatematsufitóważurowych
(pkt 3.9.1 przedmiaru)prosimy o potwierdzenieżrczastosowanama byó krata typu
pomostowa.
odpowiędź:Sufit podwieszonyz kratki stalowej_ preferowanywyglądjak np. SYSTEM RADruS
Z0'7165,kratka zgrzewanaSCREEN DECOR z drutuprofilowego5a35, szczelinamin.
16,5mm mocowanyna syst.UchwytachPro-Clip.
P$anie l 1. Prosimy o potwierdzenie,ze drzwi do pomieszczeniasłużbydyżurnejDA-6 nie musząbyć
odpornena ostrzałz broni palnej'
na
odpowiedź:Drzwi wg. Normy obronnejNo-04-A009 z 20I7r. Nie mająwymagańodporności
ostrzałz broni palnej.
P}tanie12.Prosimyopotwierdzenie,iebramazprzedmiarupkt4.2mabyówykonanawformiedwóch
3,|4 m,
szerokości
o sumarycznej
bramekobrotowychtypu stadionowego

odpowiedź:Zamawiającypotwierdza,żezgodnięz rys.VPw_021.
Pytanie 13. Prosimy o podaniespecyfikacjilistwy wymienionejw przedmiarachjako zakończenie
wywinięciawykładzinyna ścianach.
odpowiedź:Listwa cokołowazPCY, wysokośó10 cm w kolorze zblrizonymdo koloru wykładziny
PCV. Rys. PoglądowyVPw-007.
zastosowania
Pytanie14. W operaciewodnoprawnym
w punkcie3.2.jest informacjao konieczności
zbiornikaretencyjnegoo pojemności
50m3na potrzebypodlewaniazielęni.W projekcie
nie zostałprzewidzianytaki zbiornik. Prosimy o informacj9, O4 w ofercie na|eĘ
wycenió dodatkowozbiornik retencyjnyi jeślitak to prosimy o podanie parametrów
niezbędnychdo wyceny?
PB, PW.
dokumentacji
odpowiedź:Nie nalerygo wyceniaói wykonywaó,gdyżniejest elementem
Pytanię 15. W dokumencieSTWioRB doĘczącymsieci i przyŁączysanitarnychjest informacja,Że
w zakresie prac wodociągu jest dęmontażistniejącego zbiornika wody ppoż.
W przedmiarzerobót nie ma takiejporycji' Prosimy o informacjeczy na|eĘ to wycenió
i jeślitak to podaniedanychtegozbiornika?
odpowiedź:Tak, na|eĘ to wycenió, Jest to zbiornik żelbetowyo poj. ok- 100-150m3 (wymiary
w rucie 10mx5m'spód zbiornikaok. 4 m podpoziomemistn.terenu).Przędmiarstużyjako
narzędziepomocnicze.
Pytanie 16. W dokumencieSTWioRB doĘczącymsieci i ptryłącrysanitarnychjest informacja,że
w zakresieprackana|izacjisanitarnejjest budowaodcinkakana|izacjisanitarnejmetodą
przecisku.W przedmiarzercbot nie ma takiej pozycji' Prosimy o informacjeczy na|eĘ
to wycenió?
odpowiedź:Tak,na|eĘ go wykonaó.PrzedmiarsłuĄ jako narzędziepomocnicze.
Pl.tanie 17. W dokumencieSTWiORB doĘczącymsieci i przyłączysanitarnychjest informacja,Że
w zakresie prac kanalizacji sanitarnejjest budowa studzienek DN1000 PE-HD
przeciwza|ewowychwyposażonychw zawór przeciwza|ewowy.W przedmiarzęrobót
nie matakiej pozycji,występujątylkostudniębetonowe.Prosimyo informacjeczy na|eĘ
to wyceniói jeślitak to w jakiej ilości?
odpowiedź:Tak, na|eĘ je wykonac. Jest 6 sŹ. takich studzienek.Przedmiar słuzyjako narzędzie
pomocnicze.
jest informacja,ie
P}tanie 18. W dokumencięSTWioRB dotyczącymsieci i prryłączysanitarnych
jest budowaodcinkakana|izacjisanitarnejmetodą
w zakesie prackana|izacjideszczowej
przecisku.W przedmiarzerobotnie ma takiej pozycji. Prosimy o informacjeczy na|eĘ
to wycenió?
odpowiedź: Tak na|eĘ wycenić i wykonaó 2 odcinki kana|izacji deszczowej metoda
przycisku/przewieńu.Przedmiar słuzyj ako narzędziepomocnicze.
P}tanie 19.

W przedmiarze robót dotyczącym zewnęttznej kana|izacji deszczowej jest pozycja
,,ZasL|waklinowa F: 200 mm z miękkim doszczelnieniem, z osprzętem do zabudowy
w gruncie',. Prosimy o informacje' w którym miejscu na zewnętrznej kana|izacji
deszczowej na|eĘ zamontowaó w/w zasuwę?

odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie na|eĘ wykonywaó ww. Zasuwy (nie występuję
i projektowej).
w dokumentacj
P}'tanie20' Prosimy o potwierdzenie,ze względu na to, ie oV'naPCV nie występująw wersji
z odpornością
ogniowąEi60 (doĘczy okien 07 i 09), na|eĘje wycenió jako okna
aluminiowe.Prosimy o potwierdzenie,ze rolety wewnętrznesterowanieelektrycznie
jednejrolety.
jednegoprzełącznikado
na|eĘ wycenió przy zaŁoŻeniu
odpowiedŹ:Zamawiającypotwierdza'oknap'poż.na|eĘ wykonaćjako aluminiowe'
- Do stęrowaniaroletami są wykorzystywaneprzyciski, które znajdująsię w każdym
pomieszczeniuz roletami i nimi sterują(po 1 prrycisk na pomieszczeniebiurowe).
Podłączenie
tegoprrycisku pokazanejest na schęmaciesterowaniarolętami.
- Sterowanierolet w sali audio wideo określonow dokumentacjiprojektowejw opisie
technicznymoraz na schęmacie ideowym okablowania instalacji audiowizualnej.
wchodzącyw składsystemusterowaniaAV.
Stęrowaniepoptzezmodułprzekuźnikowy
- Przycisk sterowaniacentralnego,ma zadaniewysłaósygnałdo zamknięciawszystkich
rolet w budynku. Podłączenietego przycisku pokazanejest na schemaciesterowania
roletami.
P}tanie 2l.

Instalacjaoddymianiaklatek. W przedmiarzelnstalacji teletęchnicznychw zęstawieniu
materiałówwystępuje,,PrzetwornikróŻnicyciśnienia''9 szt' natomiastw projekciejest 1
przetworniknakażdąklatkę.Ile przetwornikównaleĄ przyjąódo wyceny.

odpowiedź:Zamawiającyinformuje,izezgodniez projektem. po jednymprzetwornikuna klatkę.
Pytanie f2. Instalacjaoddymianiaklatek. W przedmiarzeInstalacjiteletechnicznychw pozycji 116
i 117 występują:KanałowaczujkadymuUG.3-A4O i Montażrurki Vęnturiego0,6 m VR0,6M.Nie ma tegozakesu w projektach'CryWykonawcama wyceniótenzakręs?
odpowiedź:Czujki kanałowena kanałachnawiewnych zostaĘ przewidzianejako czujki pętlowe
w projekcie systemu SSP. Należryzastosowaó adresowalnekanałoweczujki dymu
(w komplecięwraz z obudowąi rurkami),przęznaczonedo pracy na pętli systemSSP.
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