
 

 

  

 
 
 
MZZ-361-9/2022       Leszno, dnia 22.09.2022 r.  
 
 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 
 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                                  
podstawowym bez negocjacji  p.n. „Budowy nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni                 
w Lesznie Sp. z o. o.” 
 
 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.,  informuje, iż                               
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, na które 
zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:  

 

1. Proszę o udostępnienie rysunków branży IS w formacie pdf. w skali, lub w formacie dwg.  

Odpowiedź: Rysunki są w skali, dwg - nie udostępniamy. 

2. Proszę o przekazanie schematu podłączenia pompy ciepła oraz schematu technologicznego 
kotłowni, na który powołuje się rysunek S4.  

Odpowiedź: Kotłowni w budynku nie ma, budynek ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła 
umieszczonej na dachu, pompę ciepła proszę połączyć zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. Zgodnie z dokumentacją IS instalacja wodociągowa ma być wykonana z PP, natomiast                           
w kosztorysie opisana jest jako PE. Proszę o potwierdzenie, że należy ją wykonać zgodnie                             
z projektem z PP.  

Odpowiedź: Instalacja wewnętrzna wykonana z rur PP, instalacja zewnętrzna z rur PE 

4. Zgodnie z dokumentacją należy zamontować miski wc wiszące, ze stelażami i przyciskami, 
natomiast zgodnie z przedmiarem miski ustępowe ,,kompakt”. Proszę o potwierdzenie, co 
wymagane jest do zamontowania.  

Odpowiedź: Miski ustępowe w części biurowo – administracyjnej zastosować jako wiszące (3 
sztuki), w części socjalno – szatniowej pracowników – stojące „kompakt”. 

5. Zgodnie z dokumentacją należy zamontować baterie umywalkowe mieszaczowe, baterie 
zlewozmywakowe mieszaczowe oraz baterie natryskowe mieszaczowe. Zgodnie                                            
z przedmiarem baterie zwykłe. Proszę o informację jakich baterii wymaga Zamawiający.  
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Odpowiedź: Zastosować baterie mieszaczowe. 

6. W przedmiarze branży IS poz. nr 62 obejmuje montaż rury kanalizacyjnej z kamionki. Proszę 
o wskazanie tego zakresu na inwestycji, ponieważ nie jest on wskazany w projekcie.  

Odpowiedź: Powinno być rura kanalizacyjna PVC Dn 50. 

7. W przedmiarze branży IS brakuje pozycji dotyczącej rur ochronnych instalacji kanalizacji 
podposadzkowej.  

Odpowiedź: Proszę przewidzieć wstawienie rur ochronnych. 

8. W przedmiarze branży IS brakuje pozycji dot. rewizji płytowej nierdzewnej.  

Odpowiedź:  Na etapie realizacji inwestycji. 

9. W dokumentacji projektowe branży IS w opisie technicznym wskazana jest pompa ciepła                    
o symbolu CHA/F/ML/WP166-P, w części rysunkowej: CHA/ML/ST-WP 151PS.                                
W typoszeregu producenta występują urządzenia CHA/F/ML/WP 144-P oraz CHA/F/ML/WP 
184-P. Proszę o wskazanie właściwego modelu pompy ciepła, który należy zamontować.  

Odpowiedź: Proszę wycenić montaż i dostawę pompy ciepła o symbolu CHA/F/ML/WP 144-
P zgodnie ze specyfikacją producenta. 

10. W przedmiarze branży IS w pozycji 830 wskazana jest ilość 1szt. Powinna wynosić 9szt.  

Odpowiedź: Proszę wycenić 9 szt. 

11. W przedmiarze branży IS brak zakresu automatyki ogrzewania podłogowego, który opisany 
jest w opisie technicznym tej branży. Proszę o informację czy należy ten zakres ująć w ofercie.  

Odpowiedź: W kosztorysie proszę uwzględnić automatykę sterującą ogrzewaniem zgodnie z 
projektem. 

12. W przedmiarze branży IS brak pozycji dot. kurtyn powietrza.  

Odpowiedź: Proszę wycenić kurtyny powietrzne. 

13. Czy w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego należy uwzględnić grupy pompowe?  

Odpowiedź: Nie 

14. W przedmiarze branży IS w pozycji 2860 przewidziano regulator przepływu dla 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Czy na pewno ta pozycja jest zasadna?  

Odpowiedź: Pozycja jest zasadna 

15. W pozycji 2990 przedmiaru branży IS ujęte są rury betonowe fi300. Proszę o potwierdzenie, 
że chodzi o rury PVC 300, zgodne z dokumentacją.  

Odpowiedź: Proszę wycenić rury PVC. 

16. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do materiału z jakiego mają zostać wykonane ściany 
konstrukcyjne. 

W opisie projektu znajdujemy informację o bloczkach silikatowych natomiast na rysunkach 
przekroju występuje bloczek ceramiczny. 

Odpowiedź: Należy zastosować materiał z przedmiaru. Bloczki silikatowe. 



 

17. Proszę o udostępnienie rysunków branży konstrukcyjnej z rozrysowanym zbrojeniem : 
podciągów, trzpieni, słupów oraz wieńców ( proszę o zaopatrzenie rysunków w zestawienia 
stali ). Brak rysunków uniemożliwia Wykonawcy weryfikację podanej ilości stali. 

Odpowiedź: W dokumentacji branży konstrukcja. 

18. Proszę o określenie parametrów świetlików ( wypełnienie świetlika NRO czy EI, wspł. 
przenikania ciepła ). 

Odpowiedź: Parametry świetlików – jak dla konstrukcji dachu; przenikalność cieplna jak dla 
okien zewnętrznych. 

19. Proszę o określenie terminu do którego Wykonawca musi zajmować się pielęgnacją zieleni. 

Odpowiedź: Pierwsze dwa koszenia. 

20. W przedmiarach widnieje zapis - Nasadzenia zieleń niska – proszę o określenie rodzaju 
nasadzeń oraz ich ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od nasadzeń. W ramach tej części Wykonawca 
zobowiązany będzie do posiania trawy. 

21. Proszę o określenie kto wyposaża obiekt w sprzęt gaśniczy oraz sporządza instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Odpowiedź: Wykonawca. 

22. Proszę o szkic, opis ( wytyczne, sposób montażu, materiał z którego ma zostać wykonana 
żaluzja ) dotyczące wykonania żaluzji maskującej. 

Odpowiedź: Planowany jest system żaluzji elewacyjnych stałych, składający się z listew o 
profilu mocowanym zatrzaskowo do aluminiowego dźwigara nośnego. Profile aluminiowe 
emaliowane piecowo, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. Sposób montażu 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
23. Proszę o odpowiedź czy w ramach przetargu Wykonawca musi przewidzieć wykonanie 
obiektu oznaczonego nr. 2 na mapie. 

Odpowiedź: Nie. 

24. Proszę o odpowiedź na pytanie czy Wykonawca musi przewidzieć szyby bezpieczne, 
antywłamaniowe, dźwiękochłonne ( proszę o określenie parametru dźwiękochłonności ) we 
wszystkich elementach stolarki zewnętrznej. 

Odpowiedź: Tak. Poziom dźwiękochłonności na poziomie 32 dB. 

25. W opisie stolarki występuje zapis – Okno kasowe podnoszone za pomocą siłownika. Proszę 
o określenie rodzaju siłownika elektryczny czy siłowy. 

Odpowiedź: Siłownik ręczny. 

26. W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano składane drewno na terenie inwestycji. Proszę o 
określenie kto odpowiada za usunięcie materiału. 

Odpowiedź: Zamawiający. 

27. W związku z licznymi niejasnościami i wyjaśnieniami zwracam się z prośbą o wydłużenie 
terminu złożenia ofert. 



 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał w dniu dzisiejszym przesunięcia terminu składania ofert na 
03.10.2022 r.  

28. Proszę o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia elewacji budynku: styropian  

pokryty tynkiem cienkowarstwowym czy elewacja wentylowana. Projekt zakłada  

dowolność natomiast przedmiar robót pozycja: 93 d.2.20 – „Dostawa i montaż paneli  

aluminiowych - kompletny system - panele aluminiowe - podkonstrukcja - 

wiatroizolacja - izolacja termiczna - łączniki systemowe ze stali nierdzewnej - 

obróbki i uszczelnienia systemowe”. Podczas wizji lokalnej uzyskano odpowiedź, iż  

elewację należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. Ostatecznie przyjęto elewację tynkowaną nie wentylowaną. 

29. Co oznacza podział elewacji na prostokąty na rysunku A6. Dotyczy tylko wariantu dla  

elewacji wentylowanej?  

Odpowiedź: Prostokąty oznaczają podziały na elewacji – dylatacje płyt elewacji wentylowanej 
lub gładkie paski na elewacji tynkowanej. Ostatecznie przyjęto elewację tynkowaną nie 
wentylowaną. 

30. Proszę o jednoznaczne określenie układu warstw stropodachu. Projekt (przekroje na  

rysunku A4) zakłada wykonanie na styropianie spadkowym warstwy dociskowej/posadzki 
betonowej gr. 5cm natomiast przedmiar robót nie zakłada tych prac. Jakie jest ostateczne 
rozwiązanie. 

Odpowiedź: Warstwa dociskowa z betonu. 

31. Proszę określić parametry styropianu dachowego. 

Odpowiedź: Styropian EPS100 dach-podłoga. 

32.  Proszę jednoznacznie określić parametry styropianu posadzkowego. Przedmiar oraz  

rysunek (przekroje na rysunku A4) zakładają styropian gr. 12cm natomiast opis  

techniczny styropian XPS gr. 15cm. 

Odpowiedź: Należy przyjąć styropian XPS gr. 15cm. 

33. W odniesieniu do zapisu Projektu Budowlanego Konstrukcji, pkt. 3 Zakres  

opracowania: „Dokumentacja stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na  

budowę, lecz nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem. Pełne  

zagadnienia w tym zakresie powinien zawierać projekt wykonawczy.” Proszę zatem o  

załączenie rysunku ze szczegółowym rozkładem płyt stropowych wraz z wymianami  

pod świetliki. 

Odpowiedź: W dokumentacji branży konstrukcja. 

34.  W odniesieniu do zapisu Projektu Budowlanego Konstrukcji, pkt. 3 Zakres  



 

opracowania: „Dokumentacja stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na  

budowę, lecz nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem. Pełne  

zagadnienia w tym zakresie powinien zawierać projekt wykonawczy.” Proszę zatem o 

załączenie szczegółowych rysunku zbrojeniowych elementów żelbetowych. Brak  

możliwości sprawdzenia ilość stali.  

Odpowiedź: W dokumentacji branży konstrukcja. 

35. Czego dotyczy dział 2.10 przedmiaru robót: Konstrukcja stalowa. Proszę o załączenie  

odpowiednich rysunków warsztatowych. 

Odpowiedź: W dokumentacji branży konstrukcja. 

36. Proszę o dołączenie opisu świetlików dachowych. W szczególności materiału oraz  

wymagań izolacyjności cieplnej. 

Odpowiedź: Izolacyjność cieplną świetlików dachowych / okien do dachów płaskich - należy 
przyjąć: okno ciepłe Uw=0,87 W/m2K. 

Szyba zespolona, przezroczysta; kopułka akrylowa / poliwęglanowa.  

Należy zastosować ramy podwyższające.  

Należy zastosować ochronę przeciw przegrzewaniu się pomieszczeń, ochronę przed słońcem. 

37.  Z załączonego projektu oraz informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej wynika, iż  

wymiany gruntu należy wykonać tylko pod budynkiem biurowo-socjalnym. Ilości  

podane w przedmiarze robót w pozycji 3 d.1.1 „Podkłady z ubitych materiałów  

sypkich na podłożu gruntowym” wydają się być zawyżone. Proszę zatem o  

wskazanie na rysunku zagospodarowania terenu obszarów, na których należy  

dokonać wymiany gruntu lub potwierdzić, że wymiany należy dokonać tylko pod  

budynkiem biurowo-socjalnym. 

Odpowiedź: Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem stanowiącym załącznik do SWZ.  

38. Dotyczy pozycji 2 d.1.1 przedmiaru robót: „Roboty ziemne wykon. koparkami o poj.  

łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z rozgarnięciem na terenie, nadmiar wywieźć do miejsca  

składowania (należy uwzględnić koszty składowania)”. Proszę o wskazanie na  

rysunku zagospodarowania terenu obszarów, na których należy dokonać  

makroniwelacji ternu oraz nanieść rzędne wysokościowe. Informacja niezbędna do  

sprawdzenia i obliczenia mas ziemnych. 

Odpowiedź: Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem stanowiącym załącznik do SWZ.  



 

 

39. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę korekt ilościowych w  

przedmiarach robót. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korekty ilościowe w przedmiarach robót. 

40. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki wewnętrznej. 

Odpowiedź: Na etapie realizacji inwestycji. 

41. Proszę o uzupełnienie opisu do pozycji 167 d.5.11” Nasadzenia zieleń niska”. Na  

podstawie takich informacji trudno dokonać wyceny. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od nasadzeń. W ramach tej części Wykonawca 
zobowiązany będzie do posiania trawy. 

42. W trakcie wizji lokalnej Zamawiający udzielił informacji, iż w ramach prowadzonej 
inwestycji przewiduje możliwość wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych. W 
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w pkt. 19 podpunkt 2 SWZ. 
Odpowiedź: Roboty dodatkowe lub zamienne – zgodnie z zapisami umowy. 

Inwestor podtrzymuje zapis: pkt. 19 podpunkt 2 SWZ.  

43.  Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącze wodociągowe jest częścią zadania skoro w  

udostępnionym projekcie samo przyłącze od wcinki w sieć do studni wodomierzowej  

(włącznie ze tą studnią) są objęte odrębnym projektem, który nie został udostępniony. Jeśli  

oferta ma zawierać wykonanie przyłącza wodociągowego, to prosimy o udostępnienie  

odpowiedniego projektu uwzględniającego wyposażenie studni wodomierzowej lub  

potwierdzenie, że w ofercie mamy ująć tylko wykonanie instalacji wody zewnętrznej od  

studni wodomierzowej do budynku. 

Odpowiedź: Projekt i przedmiar dotyczą budowy instalacji wodociągowej zewnętrznej i 
wewnętrznej. Przyłącze nie jest przedmiotem opracowania.  

44. Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącze kanalizacji sanitarnej jest częścią zadania skoro w  

udostępnionym projekcie samo przyłącze od wcinki w sieć do studni S1 (włącznie ze tą  

studnią) są objęte odrębnym projektem, który nie został udostępniony. Jeśli oferta ma  

zawierać wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, to prosimy o udostępnienie  

odpowiedniego projektu lub potwierdzenie, że w ofercie mamy ująć tylko wykonanie  

instalacji zewnętrznej od studni S1 do budynku. 

Odpowiedź: Projekt i przedmiar dotyczą budowy instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 
i wewnętrznej. Przyłącze nie jest przedmiotem opracowania. 

45. Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącze kanalizacji deszczowej jest częścią zadania skoro w  

udostępnionym projekcie samo przyłącze od wcinki w sieć do studni D1 (włącznie ze tą  



 

studnią) są objęte odrębnym projektem, który nie został udostępniony. Jeśli oferta ma  

zawierać wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, to prosimy o udostępnienie  

odpowiedniego projektu lub potwierdzenie, że w ofercie mamy ująć tylko wykonanie  

instalacji zewnętrznej od studni D1 do budynku. 

Odpowiedź: Projekt i przedmiar dotyczą budowy instalacji kanalizacji deszczowej. Przyłącze 
nie jest przedmiotem opracowania. 

46. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący hydrant który ma być wymieniony posiada aktualne  

badania wydajności które potwierdzają, że spełnia ten hydrant założoną wydajność  

projektową czyli min. 10 l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa mierzonym podczas poboru wody i spełnia  

on warunki przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę dla tego obiektu. Jeśli Inwestor nie  

wie czy hydrant spełnia te warunki lub hydrant nie spełnia ich, to prosimy o odpowiedź jak  

należy tą sprawę traktować mając na uwadze, że bez odpowiedniego zabezpieczenia  

budynku w wodę na cele ppoż. nie będzie można uzyskać pozwolenia na użytkowanie.  

Wnioskujemy o jednoznaczne określenie, że w przypadku potwierdzenia nie uzyskania na  

istniejącym hydrancie wymaganych wydajności koszty konieczne do zaprojektowania i  

wykonania urządzenia wraz z infrastrukturą zabezpieczającego w wodę na cele ppoż. nie  

będą częścią ryczałtowego rozliczenia tej budowy, gdyż na tym etapie nie można w żaden  

sposób określić, czy takie prace będą koniczne, a jeśli będą, to ich zakresu, a co za tym i  

kosztów. Włączenie tych prac w ryczałt tego zadania będzie nadmiernym i nieadekwatnym  

przerzuceniem ryzyka na wykonawcę. 

Odpowiedź: Zgodnie z pismem MPWiK Leszno z dnia 30.06.2022r wodociągi zapewniają 
zapotrzebowanie na wodę w ilości 10l/s 

47. Prosimy o określenie parametrów i podanie typu regulatora przepływu dla kanalizacji  

deszczowej.  

Odpowiedź: Parametry zostaną określone w projekcie przyłącza kanalizacji deszczowej. 

48. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z 
udostępnionym projektem, gdyż w naszej ocenie ten sposób podłączenia zbiorników 
buforowych nie spełni swojego zadania. Należy zauważyć, że po wypełnieniu zbiorników wodą 
deszczową pojemność retencyjna zbiornika będzie równa zero a jego opróżnienie będzie 
możliwe tylko o tyle o ile zostanie wykorzystane na podlewanie i przy następnym szybko 
następującym deszczu nastąpi wylanie ścieków deszczowych na teren. Zbiorniki powinny być 
połączone przy dnie , a w pierwszym zbiorniku od strony sieci powinna się znaleźć pompownia 
o odpowiedniej wydajności odpowiadającej możliwości przyjęcia ścieków przez sieć 
kanalizacji deszczowej. Jeśli ma być wykonana taka pompownia to prosimy o udostępnienie  

odpowiedniego projektu uwzględniającego zasilanie w energię elektryczną i podanie  

niezbędnych parametrów takiej pompowni tj. ilość pomp, ich rodzaj, punkt pracy pompowni  



 

oraz sterowanie.  

Odpowiedź: Zbiornik retencyjny Inwestor będzie wykorzystywał do podlewania zieleni.  

49. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy o udostępnienie schematu technologicznego  

źródła ciepła z wykazem urządzeń jakie są niezbędne.  

Odpowiedź: Pompę ciepła proszę połączyć zgodnie z wytycznymi producenta. 

50. W przedmiarach brak robót ziemnych dla kanalizacji podposadzkowej, prosimy o  

uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź: W cenie wykonania kanalizacji podposadzkowej proszę uwzględnić roboty 
ziemne. 

51. W zakresie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W dokumentacji nie ma 
omówionego zakresu p. poż. w sposób wystarczający do takiego odbioru. Na podstawie tego 
projektu nie sposób określić kosztów związanych z doprowadzeniem budynku do odbioru przez  

Państwową Straż Pożarną i Sanepid. Wszelkie koszty związane z takimi robotami są do  

poniesienia przez Inwestora. 

Odpowiedź: Dokumentacja została uzgodniona przez rzeczoznawców p.poż. , bhp, sanepid. 

Zakresy p.poż. omówiono w części opisowej projektu. 

52. Do kogo należy wykonanie Instrukcji Postępowania na wypadek pożaru i wyposażenie w  

niezbędny sprzęt (gaśnice, oznakowanie ewakuacji, itp.) 

Odpowiedź: Wykonawca. 

53. W dokumentacji jest zapis informujący, że Sufity wg projektu wnętrz. Nie jest dołączony 
do przetargu taki dokument. Nie sposób wycenić kompleksowo tego zakresu. Prosimy o  

uzupełnienie.  

Odpowiedź: Sufity wg przedmiarów – projekt wnętrz – na etapie realizacji obiektu będzie 
określał szczegóły montażu i określi siatkę sufitów podwieszonych. 

54. Kolor elewacji biały – wycenić tynk silikonowy w kolorze białym, czy inny rodzaj tynku?  

Prosimy o wyjaśnienie MIMO ZMIAN W PROJEKCIE, DALEJ PRZY ELEWACJI 
ZOSTAŁA WENTYLOWANA 

Odpowiedź: Elewacja ostatecznie tynkowana tynk silikonowy kolor biały. 

55. Brak zestawienia stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: W dokumentacji branży konstrukcja. 

56. Czy rozbiórki budynków, które nie są w zakresie tego przetargu będą wykonane przed  

budową budynku nowej siedziby? Jeden z tych budynków „wchodzi” w kolizję z  

projektowanym budynkiem siedziby. 

Odpowiedź: Będą wykonane przez Zamawiającego przed budową budynku. 



 

57. Brak wskazania, które drzwi w jaki sposób wycenić. Brak zestawienia stolarki drzwiowej  

wewnętrznej, ze wskazaniem szczegółów, a tym bardziej klas p.poż. Prosimy o uzupełnienie  

dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź: Na etapie realizacji inwestycji. Drzwi wewnętrzne p.poż. nie występują, tylko 
ścianki EI 15 przy Sali konferencyjnej i sekretariacie. 

58. Prosimy o wyjaśnienie czy świetliki dachowe mają być w klasie p.poż?  

Odpowiedź: Nie.  

59. Czy wszystkie okna wykonać jako aluminiowe? Szyby dźwiękochłonne antywłamaniowe 
w każdym oknie? Tak jest w opisie i to bardzo przedroży inwestycję w stosunku do okien pcv.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki PCV. 

60. Rozbieżność w poziomach „0”. W Architekturze – 90,50 m, w Konstrukcji 90,07. Z tego 
brak możliwości sprawdzenia poprawności obliczenia robót ziemnych. Proszę o sprecyzowanie  

rzędnych posadowienia budynku i poziomu „0” i potwierdzenie, że wymieniamy grunt tylko  

pod budynkiem na powierzchni ok. 29x29 [m] na głębokość do 1,5 m od istniejącego poziomu  

terenu (ok. 89,80) 

Odpowiedź: Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem stanowiącym załącznik do SWZ.  

Rzędną zakłada się na poziomie 90,50 wg projektu architektury.  

61. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 3 d.1.1. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu  

gruntowym – 18 479,890 m3. Jest to olbrzymia ilość, która z niczego nie wynika. Wg  

rozmowy w trakcie wizji lokalnej wymieniamy i podnosimy teren tylko pod planowanym  

budynkiem biurowym.  

Odpowiedź: Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem stanowiącym załącznik do SWZ.  

62. Ilość świetlików – na rzucie dachu 31, na rzucie przyziemia z wymiarami 31, a na rzucie 
bez wymiarów 35 szt. Proszę o doprecyzowanie ilości świetlików dachowych wraz z ich klasą  

p.poż. 

Odpowiedź: 35 sztuk.  

63. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane indywidualne potwierdzenie odbycia wizji  

lokalnej, tylko wystarczy ogólny wpis na Państwa liście wykonany w trakcie wizji lokalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wymagał w SWZ odbycia wizji lokalnej przez każdego 
Wykonawcę, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym. 

64. Prosimy o usunięcie zapisu w umowie o braku możliwości robót dodatkowych.                           
W  dokumentacji jest na tyle braków – rozbieżności – nieuszczegółowionych tematów, że w  

trakcie prowadzenia prac na pewno powstaną roboty dodatkowe, bądź zamienne. 



 

Odpowiedź: Roboty dodatkowe lub zamienne – określone w umowie. 

65. Z jakiego materiału ściennego mają być wykonane ściany konstrukcyjne gr. 24 i 18 cm oraz  

działowe gr. 12 cm. W dokumentacji projektowej są rozbieżności między pustakiem  

ceramicznym a bloczkami wapienno piaskowymi SILKA.  

Odpowiedź: Silka. 

66. Mając na uwadze zakres rozbieżności, niezgodności w opisie przedmiotu zamówienia  

wnosimy o usunięcie wad projektowych, doprowadzenie dokumentacji ( w tym  

przedmiarów) do kompletności i spójności w opisie przedmiotu zamówienia, co umożliwi  

wykonawcom złożenie porównywalnych ofert, bez ryzyka niedoszacowania ceny oferty.  

Ponadto wnosimy o zmianę terminu składania ofert min. o 10 dni od udzielenia kompletnych  

odpowiedzi, celem umożliwienia wykonawcom należyte przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył w dniu dzisiejszym termin składania ofert do                        
03.10.2022 r.  

67. Dotyczy instalacji fotowoltaicznej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji instalacji 
fotowoltaicznej. Specyfikacja nie zawiera żadnych wytycznych, informacji odnośnie 
konstrukcji pod moduły czyli carportów. Jest to bardzo istotne, gdyż to będzie najdroższy 
element całej instalacji. Pod jakim kontem mają być carporty, jak ustawiane pod względem 
spadów, jakie wytyczne pod względem rozstawu nóg do carportów. Projektowane „panele 
fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 320Wp (łącznie 156 szt.)” – panele tej mocy nie są już 
produkowane, Dostępne są panele o macy 380Wp, 410Wp itd. Proszę określić jakie 
zastosować. 

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przesyła specyfikację przyjętego rozwiązania. 

Należy pamiętać o wielkości instalacji nie przekraczającej 50kWp – mikroinstalacji, co może 
mieć wpływ na ilość modułów PV 

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI CARPORTU 

System typu Auto Box w układzie 6x3 do montażu modułów fotowoltaicznych/ wiata 
dwustanowiskowa z możliwością rozbudowy o kolejne segmenty/ konstrukcja ocynkowana 
ogniowo, pokryta blachą trapezową, w komplecie mocowania do modułów/ cena obejmuje 
orynnowanie/ wiata dostosowana do modułów o wymiarach 1650 – 1800 x 992 – 1050 mm 

68. Podczas wizji lokalnej padło stwierdzenie o wykonaniu wymiany gruntowej oraz utwardzeń 
tylko w obrębie projektowanego budynku. 

Pozycje w tabeli nr 5 d.2.1 do 8 d.2.1. dotyczą prac ziemnych pod budynkiem te rozumiem 
pozostają bez zmian. 

Pozycje 1 d.1.1. do 3 d.1.1. dotyczą wymiany grunt pod placem, drogami i parkingami, proszę 
o wskazanie na mapie dokładnego zakresu w jakim mają zostać wykonane utwardzenia lub 
informację że ww. pozycje należy usunąć z przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiaru robót. 



 

69. Występuje rozbieżność w projekcie dotycząca izolacji termicznej posadzki – rysunki 
wskazują EPS 12 cm opis strona 15 - XPS 15 cm, opis strona 19 znów EPS 12 cm proszę o 
sprecyzowanie rodzaju i grubości izolacji. 

Odpowiedź: Zastosować styropian XPS 15 cm. 

70. Hydroizolacja posadzki podana jest w opcji folia PE lub papa termozgrzewalna proszę o 
precyzyjne wskazanie rodzaju hydroizolacji. 

Odpowiedź: Folia PE. 

71. Czy zjazd z ulicy Obrońców Lwowa został uzgodniony z zarządcą drogi i czy inwestor 
posiada projekt zjazdu? Jeśli nie, czy jest to w zakresie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Poza zakresem Wykonawcy. 

72. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wodomierzy: na cele socjalno-bytowe oraz 
p.poż. 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem przyłączy – wg odrębnego opracowania. 

73. W opisie instalacji elektrycznych wg punktu 13. 

Odpowiedź: Nie padło pytanie. 

74. Instalacja fotowoltaiczna Projektuje się pobudowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 
jednostkowej 320Wp (łącznie 156 szt.) na konstrukcjach stalowych tzw - CAR PORT - 
zadaszonych miejscach parkingowych. 

Jeśli zakresem objęty jest tylko budynek biurowy to czy instalacja fotowotaiki ma zostać 
przeniesiona w jego okolicę? Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt 
zadaszenia miejsc parkingowych. 

Odpowiedź: Zostanie uzgodnione na etapie realizacji inwestycji. 

75. Proszę o uzupełnienie projektu elektrycznego na sieci zewnętrzne (oświetlenie zewnętrzne, 
linie kablowe ) lub potwierdzenie że nie jest to objęte przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przesyła specyfikację przyjętego rozwiązania. 

Należy pamiętać o wielkości instalacji nie przekraczającej 50kWp – mikroinstalacji, co może 
mieć wpływ na ilość modułów PV 

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI CARPORTU 

System typu Auto Box w układzie 6x3 do montażu modułów fotowoltaicznych/ wiata 
dwustanowiskowa z możliwością rozbudowy o kolejne segmenty/ konstrukcja ocynkowana 
ogniowo, pokryta blachą trapezową, w komplecie mocowania do modułów/ cena obejmuje 
orynnowanie/ wiata dostosowana do modułów o wymiarach 1650 – 1800 x 992 – 1050 mm 

76.  Proszę o podanie typu i rodzajów kamer wraz z planem sytuacyjnym i opisem. 

Odpowiedź: Plany i schematy zawarte są na rysunkach oraz dokumentacji technicznej. 

77. Proszę o podanie schematu oświetlenia zewnętrznego wraz z podaniem typu i rodzaju opraw 
i latarni parkowych. 

Odpowiedź: Słupy aluminiowe 10m oprawa LED . 



 

78. Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej branży teletechniczej. 

Odpowiedź: Dokumentacja w załączeniu. Pozostała część zostanie uzgodniona na etapie 
realizacji inwestycji. 

79. Czy w zakresie umownym jest wykonanie ogrodzenia, bram i furtek? Te pozycje znajdują 
się w przedmiarach oraz dokumentacji projektowej. Jednak w poprzednim postępowaniu 
przetargowym była odpowiedź, że zakres ten należy wykreślić i nie jest przedmiotem budowy. 
Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Obecne postepowanie przewiduje zamontowanie bram i furtek. 

80. W przedmiarze jest też pozycja nasadzenia zieleń niska – 1 kpl. Prosimy o uszczegółowienie 
zakresu, jaki należy przyjąć do wyceny. Określenie 1 kpl. jest nieprecyzyjny. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od nasadzeń. W ramach tej części Wykonawca 
zobowiązany będzie do posiania trawy. 

81. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej. 
Odpowiedź: Dokumentacja w załączeniu. 
82. Proszę o podanie parametrów technicznych jakie spełniać mają świetliki dachowe. 
Współczynnik przenikania ciepła, rodzaj materiału wykonania podstawy oraz kopuły. 

Odpowiedź: Izolacyjność cieplną świetlików dachowych / okien do dachów płaskich - należy 
przyjąć: okno ciepłe Uw=0,87 W/m2K. 

Szyba zespolona, przezroczysta; kopułka akrylowa / poliwęglanowa.  

Należy zastosować ramy podwyższające.  

Należy zastosować ochronę przeciw przegrzewaniu się pomieszczeń, ochronę przed słońcem. 

83. Inwestor przewiduje w opisie technicznym Projektu Budowlanego wymianę gruntu na całej 
powierzchni w związku z tym prosimy o doprecyzowanie jaka ilość urobku przeznaczona jest 
do pozostawienia na terenie (według poz. 2 przedmiaru budowlanego) a jaka ilość do wywozu 
na miejsce składowania. W związku z wywozem gruntu jaką ilość nawieść podsypki do 
uzupełnienia .  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wywozu gruntu poza teren Zamawiającego. 

84. Prosimy o podanie jaką odległość należy przyjąć do wywózki nadmiaru urobku celem 
skalkulowania kosztów transportu. 

Odpowiedź: Odległość transportu do 1 km. 

85.W kosztorysie znajdują się następujące elementy: Kontrola dostępu(domofon) Monitoring 
wizyjny, Złącza SK1,Sk2,Sk3 Brakuje dokumentacji na te elementy  

Odpowiedź: Plany i schematy zawarte są na rysunkach. 

86. W kosztorysie mamy oświetlenie zewnętrzne dokumentacja do tego jest niekompletna 
brakuje rodzajów i wysokości słupów, brakuje rodzaju opraw.  

Odpowiedź: słupy aluminiowe 10m oprawa LED . 

87. Brak dokumentacji instalacji PV  

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono wcześniej. 



 

88. Brak projektu Car portów, posadowienie wysokości itp.  

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono wcześniej 

89. Brak wartości zabezpieczeń w rozdzielnicach.  

Odpowiedź: Zawarte w schematach.  

90. Brak adresacji obwodów elektrycznych, nie wiadomo które elementy są zasilane z jakich 
obwodów.  

Odpowiedź: Zostanie uzgodnione na etapie realizacji inwestycji. 

91. Brak przypisania opraw oświetleniowych do włączników.  

Odpowiedź:  

92. W opisie dokumentacji jest mowa o wykorzystaniu istniejących opraw oświetleniowych na 
rzutach wszystkie oprawy są nowe.  

Odpowiedź: Wszystkie oprawy nowe. 

93. Na planszy sieci mamy połączenia kablowe miedzy garażami, czy to wchodzi w zakres 
przetargu. Jeśli tak brakuje dokumentacji (rodzaj kabla schemat połączeń itp. 

Odpowiedź: Zawarte na schematach.  

Wraz z niniejszym Zestawem pytań i odpowiedzi nr 3 Zamawiający zamieścił na stronie 
prowadzonego potępowania następujące dokumenty: 

- Karta katalogowa wiata parkingowa 

- Instrukcja V2 

- Schemat instalacji oświetlenia zewnętrznego 

- Projkt wykonawczy branży konstrukcyjnej 

 

 

 

 


