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Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 
dotyczy: Wybór Wykonawcy robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja  

 nowo nabytych nieruchomości”. 
 

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 
Wg. spisu rysunków zamieszczonym w opisie „Dokumentacji Uzupełniającej”, brak rysunków B-04, 
S1.1-S1.14. Proszę o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający uzupełnia brakujące załączniki. 

 
Pytanie nr 2 
W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w obiekcie przez inną firmę, jak Zamawiający widzi 
pełnienie funkcji kilku kierowników budowy w jednym obiekcie ? 
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający przewiduje ustanowenie oddzielnego kierownika budowy dla zakresu określonego  
w postepowaniu przetargowym. Udostępnienie terenu budowy nastąpi na warunkach i zasadach 
określonych przez Kierownika Budowy firmy Gotech i poprzez osobny dostęp do budynku wysokiego w 
sposób schematyczny pokazany na załączonym szkicu. Po zakończeniu robót, Kierownik budowy złoży 
stosowne oświadczenie i wpis do dziennika budowy, które w dalszej kolejności umożliwi Wykonawcy 
obiektu MCK uzyskanie dla całości pozwolenia na użytkowania. Przed przekazaniem terenu budowy w 
zakresie wykonywania robót objętych przedmiotowym zadaniem, Pomiędzy Wykonawcą firmą Gotech a 
Wykonawcą robót objętych przedmiotowym postepowaniem spisany zostanie protokół udostępnienia 
terenu budowy przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
 
Pytanie nr 3 
Tabela Elementów Rozliczeniowych dla branży elektrycznej, nie zawiera pozycji mających na celu 
odtworzenie stanu pierwotnego. W związku z powyższym należy rozumieć, iż elementy te nie mają 
zostać odtworzone? Jeśli mają, proszę o uzupełnienie Tabeli Elementów Rozliczeniowych o właściwe 
pozycje.  



 
 

Odpowiedź nr 3 
Doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego należy wliczyć w ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycjach TER. 
 
Pytanie nr 4 
W związku, iż Wykonawca ingeruje w istniejącą infrastrukturę hydrantową, elektryczną, teletechniczną, 
jak i wentylacyjną, z których każda stanowi jedną całość. Ewentualne uszkodzenia mogą wynikać  
z obsługi systemu z poza zakresu obecnego Wykonawcy. Jak ma wyglądać udzielenie gwarancji na ich 
fragment? 
 
Odpowiedź nr 4 
Na istniejącą infrastrukturę została udzielona gwarancja przez poprzedniego Wykonawcę Robót, który 
zobowiązał się do współdziałania z Podmiotem realizującym brakujące elementy zabezpieczenia p.poż. 
w celu należytego wykonania prac. W ramach współpracy Poprzedni Wykonawca zobowiązał się m.in. 
do oddelegowania do modernizowanego obiektu na czas realizacji robót przez inny Podmiot kierownika 
budowy i kierowników robót pozostających do dyspozycji tego podmiotu we wspólnie ustalonym 
zakresie czasowym, adekwatnym do potrzeb koordynacji prac tego podmiotu, jednak zgodnie  
z dokonanymi ustaleniami, nie dłuższym niż 20 godzin. 
Jednocześnie Zamawiający zakłada, że Wykonawca jest doświadczonym Wykonawcą i zachowa 
należytą ostrożność przy wykonywaniu robót w obrębie istniejących instalacji. 
 
Pytanie nr 5 
W Tabeli Elementów Rozliczeniowych brakuje badania wydajności hydrantów. Wykonawca zakłada iż 
w/w badania Zamawiający wykona we własnym zakresie ? Jeśli nie, proszę o uzupełnienie Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych o właściwe pozycje.  
 
Odpowiedź nr 5 
TER Nr 1 została uzupełniona o poz. Badanie wydajności hydrantów wg PN-B-02865 "Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa". 
 
Pytanie nr 6 
W związku z potrzebą zamontowania dodatkowych siłowników do systemu napowietrzania  
w kondygnacjach 8, 9 powinny zostać wykonane pomiary ciśnienia. W dokumentacji jak i TER brak 
informacji na ten temat. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy ma wykonać takie pomiary i w jakim 
zakresie? Jeśli tak, proszę o aktualizacje Tabeli Elementów Rozliczeniowych o właściwą pozycję.  
 
Odpowiedź nr 6 
Pomiary ciśnienia w związku z zamontowaniem dodatkowych siłowników do systemu napowietrzania na 
kondygnacjach 8 i 9 należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i przedłożyć 
odpowiednie dokumenty z wynikami pomiarów w celu umożliwienia odbioru budynku prze PSP.  
TER Nr 1 została uzupełniona o poz. Pomiary ciśnienia w związku z zamontowaniem dodatkowych 
siłowników do systemu napowietrzania.  
 
 



 
 

Pytanie nr 7 
Ewentualne badania pomiaru ciśnienia na klatce schodowej można wykonać tylko w określonym 
reżimie, zapewniającym utrzymanie stałego ciśnienia w budynku. Czy obiekt będzie w stanie 
technicznym pozwalającym wykonać w/w badania? 
 
Odpowiedź nr 7 
W obiekcie obecnie realizowane są roboty w piwnicy, na parterze oraz na I i II piętrze. W przypadku 
braku możliwości wykonania pomiarów dla całego budynku należy wykonać pomiary dla 
poszczególnych kondygnacji. 
 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 
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