
 
 

 

 

Biecz, dnia 03.03.2021 r. 

 

ZP. 271.1.2021 

 

    Do wszystkich Wykonawców  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2021 w trybie 

podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o 

którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. „Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury” 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o 

wyjaśnienie  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie  1.  

Odnośnie przeszklenia, ścianek przesuwnych proszę o podanie parametrów do wyceny. 

Odpowiedź: 

Szczegóły ścianek przesuwnych zostały zawarte w rysunkach wykonawczych dotyczących 

sceny, katalog „zamienne projekty wykonawcze” (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów 

załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu 

„zamienne projekty wykonawcze”). 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  w zakresie „ Ścianek przesuwnych „  o których wzmianka 

znajduje się w projekcie wizualizacji  rysunek „budynek główny” i   „budynek główny 1” – 

brak określenia materiału z jakiego ma być wykonana konstrukcja ścianki , zakresu otwierania i 

zamykania , brak  określenia materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie , brak 

kolorystyki itp. 

  

Odpowiedź: 

Zaktualizowane rysunki wykonawcze dotyczące sceny i ścian przesuwnych znajdują się w 



katalogu „zamienne projekty wykonawcze”. (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów 

załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu 

„zamienne projekty wykonawcze”). 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rysunki zbrojenia fundamentów oraz 

zestawienia stali zbrojeniowej dla poszczególnych elementów żelbetowych ( wieńce , beli , 

podciągi , trzpienie , słupy). 

Odpowiedź: 

Szczegółowa informacja znajduje się w projekcie budowlanym i w katalogu  „zamienne 

projekty wykonawcze”. (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów załączone do SWZ zostają 

zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu „zamienne projekty 

wykonawcze”). 

 

Pytanie 4. 

W przedmiarach budynku głównego nie uwzględniono wykonania ścian oporowych Sc-1 proszę 

o informację czy należy je uwzględnić w przedmiarze. 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić ściany oporowe w ofercie. 

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i 

pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do 

rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania 

ewentualnych uzupełnień lub zmian. 

 

Pytanie 5. 

W przedmiarach pawilonów i budynku głównego nie uwzględniono wykonania izolacji z papy 

oraz z styropianu pod posadzkami , czy należy zakres ten uwzględnić w wycenie . 

Odpowiedź: 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej należy uwzględnić w ofercie. 

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i 

pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do 

rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania 

ewentualnych uzupełnień lub zmian. 

 

Pytanie 6. 

Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu wykonawczego dla całości Zamówienia 

Odpowiedź: 

Wszystkie potrzebne szkice rysunki i opisy oraz dokumenty znajdują się: 

1) w  treści SWZ oraz załączonych do SWZ– projekcie budowlanym, dokumentacji 

wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacjach i 

przedmiarach, 

2) w treści odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2021 r., treści zmiany SWZ z dnia 

24.02.2021 r. oraz załączonych do tych zmian – rysunku zamiennym 2 – rzut hal, 

kolorystyka; uzupełnionych projektach wykonawczych oraz dodatkowych 

wizualizacjach, 

3) w treści niniejszego dokumentu – odpowiedzi na pytania z dnia 3.03.2021r., treści 

zmiany SWZ z dnia 3.03.2021r. oraz załączonych do tych zmian - zamiennych 

projektach wykonawczych i uzupełnionych projektach wykonawczych 2. 



 

Pytanie 7. 

W poz 38 przedmiaru "Budynek" zachodzi różnica pomiędzy ilością okien i drzwi - w 

zestawieniu A.3.9 jest 9 okien PVC (01) natomiast w projekcie /rzut parteru/ jest 11 szt - ile 

należy przyjąć do wyceny ? 

 

Odpowiedź: 

W budynku głównym należy przyjąć do wyceny 11 sztuki okien 90x120 i 4 sztuki 

nieotwieranych okien 250x90 w tylnej ścianie sceny. W odpowiedzi na pytanie 10 opisano 

całą stolarkę. 

 

Pytanie 8. 

W poz 38 jest w zestawieniu A.3.9. 16 kpl drzwi (D1) i 7 kpl drzwi (D2) natomiast w projekcie 

jest 3 kpl drzwi zewn.(D1) i 14 kpl drzwi wewn (D1) oraz 8 kpl drzwi wewn.(D2)- ile należy 

przyjąć do wyceny ? 

Z uwagi na duże zróżnicowanie cen prosimy o dokładne określenie stolarki drzwiowej 

zewnętrznej - PVC czy aluminium, szklenie bezpieczne, kolor, wyposażenie w samozamykacze. 

 

Odpowiedź: 

Do wykonania przyjąć całą stolarkę 

Cała Stolarka  

 

1. Budynku Głównego ze sceną 

a) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, 

samodomykacz, Wymiar 150x210 – 5 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na 

dzień odbioru budynku tj luty 2023r. 

b) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne do połowy, górą szyba, bezpieczne, 

samodomykacz, Wymiar 100x210 – 3 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na 

dzień odbioru budynku tj luty 2023r. 

c) Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice mają być regulowane 

kolor i wzór jasnego drewna 3D.  

Drzwi pełne 100x210 – 8 sztuk; 150x210 – 3 sztuki;  

Drzwi do toalet 100x210 – 9 sztuk; 90x200 – 4 sztuki. 

d) Drzwi przesuwne na scenie wg rysunków wykonawczych dotyczących sceny w katalogu 

„wykonawcze”  

e) Okna na scenie, (nad drzwiami wejściowymi na scenę  – również do zamontowania!) 

wymiar 250x90 kolor grafit nie otwierane – 4 sztuki. 

f) Okna w budynku głównym  wymiar 90x120 – 11 sztuk, parametry okien dostosować do 

wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. 

 

2. Pawilonów 

a)Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, 1 

samodomykacz, Wymiar 150x200 – 30 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na 

dzień odbioru budynku tj luty 2023r. Szczegóły przedstawione na rysunkach 

wykonawczych. 

b)Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne bez szyb. samodomykacz Wymiar 

100x200 – 32 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku 

tj luty 2023r. 



c) drzwi składane ażurowe „okiennice” - 30 sztuk. Parametry przedstawiono na rysunkach 

wizualizacji sposób otwierania. 

 

Pytanie 9. 

Proszę o udostępnienie rysunków projektowanego zbiornika ze stali spiralnie karbowanej, 

ponieważ rysunki załączone na stronie internetowej są w bardzo złej jakości i nie można z nich 

odczytać informacji niezbędnych do wyceny - chodzi o rysunki S14, S15. 

Odpowiedź: 

W projekcie budowlanym w branży sanitarnej wskazano na rysunkach str 43-45 oraz w 

opisie str 23-24 parametry separatora oraz zbiorników, pojemność średnicę oraz długość. 

Inwestor nie może wskazać producenta, ani nazwy produktu który ma zostać 

zamontowany, zainstalowany. 

 

Pytanie 10. 

Proszę o informację czy litery na budynku głównym oraz na pawilonie mają zostać wykonane 

jako litery 3D czy jako płaskie. 

Odpowiedź: 

Litery na budynku głównym oraz na pawilonie mają zostać wykonane jako litery 3D 

podświetlone od spodu, z trwałego materiału, odpornego na czynniki atmosferyczne. 

 

Pytanie 11. 

Proszę o informację czy w ofercie należy ująć wyposażenie kuchni opisane na rzucie parteru 

budynku głównego (rysunek A3.1) 

Odpowiedź: 

Nie należy ujmować wyposażenia kuchni. Na wyposażenie zostanie ogłoszone odrębne 

postępowanie. 

 

 Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania                 

określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich 

wykonawców.  

 
 

 W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści                  

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  i tym 

samym  przedłuża pierwotny termin składania ofert  na dzień 15.03.2021 r. godz. 09:30.  

 

 Powyższe wyjaśnienia dotyczą części zadanych przez Wykonawców pytań, 

odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu. 

 

  

                            Burmistrz  

        mgr Mirosław Wędrychowicz                                                                         
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