
    URZĄD MARSZAŁKOWSKI                                      

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

              15-888 BIAŁYSTOK 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

 

Białystok, 22.06.2022 r. 

BZP.272.24.2022 

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału 

kulturalnego”, nr BZP.272.24.2022 wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami 

przekazuję poniżej: 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Czy dodatkowe, rezerwowe źródło zasilania ma być nową linią zasilającą czy agregatem 

prądotwórczym?  

Ad. 1) Odp. – Rezerwowe źródło zasilania ma być nową linią zasilającą. 

Pytanie 2:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Czy dodatkowe, rezerwowe źródło zasilania ma być ma być dla każdego budynku oddzielne 

czy jedno wspólne?  

Ad. 2) Odp. – Rezerwowe źródło zasilania ma być jedno wspólne.  

Pytanie 3:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– W opisie zamówienia w jednym miejscu jest zapis: budowa stacji transformatorowej, w 

drugim: rozbiórka i przeniesienie stacji w nowe miejsce i w trzecim: obecne przyłącza 

pozostają bez zmian – proszę o konkretne ustalenie i wyjaśnienie jaki jest zakres prac w tym 

zakresie?  

Ad. 3) Odp. – Stację transformatorową należy rozebrać i zaprojektować nową 

stację we wskazanym miejscu. 

Pytanie 4:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Proszę o zamieszczenie przynajmniej zdjęć żyrandoli podlegających renowacji.  

Ad. 4) Odp. Zamieszczamy zdjęcia żyrandoli w załączeniu. 



Pytanie 5:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Czy w zakresie prac ma być również wykonanie scenariusza pożarowego? PFU tego nie 

określa. 

Ad. 5)  Odp. - Dokumentacja projektowa powinna być kompletna do celu 

jakiemu ma służyć. Jeżeli zakres instalacji i wymagań w stosunku do budynku, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami wymaga opracowania scenariusza 

pożarowego, należy go opracować. 

Pytanie 6:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– W związku z zapisem na stronie 13 PFU cz.2 - jakie warunki umowy serwisowej są 

wymagane przez Zamawiającego? Czy Zamawiający może udostępnić wymogi w zakresie 

takiej umowy? Wykonawca nie może zadeklarować przyjęcia warunków umownych bez 

poznania ich treści.  

Ad. 6) Odp. Zamawiający wymaga od wykonawcy serwisowania i przeglądów 

wszystkich urządzeń do końca terminu gwarancji. Jest to zasadniczy wymóg 

umowy serwisowej. 

Pytanie 7:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy w 

związku z koniecznością prowadzenia robót w budynku przy ul. Kilińskiego występują jakieś 

prace, które mogą ingerować w aktywne zobowiązania gwarancyjne?  

Ad. 7) Odp. Wykonawca odpowiada za gwarancję i rękojmię tylko w zakresie 

wykonywanych przez siebie robót. 

Pytanie 8:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – p.1.11. 

„Doprowadzić kabel światłowodowy z serwerowni do każdego z gniazd doprowadzić 2xUTP 

4x2x0.5 kat6.” Proszę o doprecyzowanie o co chodzi w tym zdaniu?  

 

Ad. 8) Odp. - Na rzutach oznaczone są gniazda RJ45 do których trzeba 

doprowadzić skrętkę UTP … Zaprojektowane są gniazda podwójne dlatego też 

do każdego z gniazd doprowadzić dwie skrętki. 

Pytanie 9:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

„Oprawy zasilania ewakuacyjnego zasilane są z obwodów lamp oświetlenia ogólnego z przed 

wyłącznika napięcia w danym obwodzie.” Proszę o potwierdzenie poprawności danego 

rozwiązania.  



Ad. 9) Odp. - Zastosowane oprawy są z wbudowaną baterią, która ma zapewnić 

działanie oprawy podczas zaniku napięcia podstawowego. 

Pytanie 10:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Proszę 

o określenie sposobu prowadzenia okablowania po dachu. W projekcie kable ułożone są 

luzem po dachówce. 

Ad. 10) Odp. - Na dachu przewidziane jest ogrzewanie rynien oraz 

doprowadzenie zasilania do wentylacji po istniejącej trasie. Ogrzewanie rynien 

jest oznaczone skąd i jak. Sposób prowadzenia oprzewodowania zgodnie z 

przepisami i normami. 

Pytanie 11:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Skąd 

należy przenieść szafę rack? Gdzie jest obecna serwerownia i jaki jest obecny schemat 

instalacji – potrzebne aby określić ilość kabli do przedłużenia.  

Ad. 11) Odp. - Serwerownia znajduje się na II piętrze, brak jest istniejącego 

schematu serwerowni. 

Pytanie 12:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy 

wszystkie kable istniejącej sieci LAN są sprawne i podlegają przedłużeniu? Co w przypadku 

gdy pojawią się kable uszkodzone? 

Ad. 12) Odp. - Wszystkie kable w momencie przeprowadzania inwentaryzacji 

były sprawne. W przypadku uszkodzonego przewodu należy go wymienić. 

Pytanie 13:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Brak 

schematu sieci LAN, brak schematu szafy rack. Proszę o uzupełnienie. 

Ad. 13) Odp. - Brak istniejącego schematu szafki RACK. Zaprojektowana jest 

rozbudowa o nowe odejście. 

Pytanie 14:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy w 

istniejącej szafie rack jest wystarczająca ilość switche do obsługi sieci LAN uzupełnionej o 

nowe punkty?  

Ad. 14) Odp. – Na schemacie monitoringu oznaczona jest nowa szafka RACK, do 

której należy przenieść istniejące odejścia z demontowanej  serwerowni. 

 

 



Pytanie 15:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy 

szafa rack na rysunku IE12 jest szafą nową czy istniejącą? Jeśli to istniejąca to czy jest w niej 

miejsce na umieszczenie zaprojektowanych nowych elementów (switch, panel, organizator, 

rejestrator, UPS…)? Proszę o określenie co na tym rysunku jest elementem istniejącym, a co 

nowym (do wyceny).  

Ad. 15) Odp. – Jest to nowa szafka RACK, do której należy podłączyć istniejące 

odpływy.  

Pytanie 16:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

„Istniejące oprzewodowanie prowadzące po tynku należy schować pod tynkiem.” Proszę o 

określenie zakresu instalacji jakie należy umieścić pod tynk.  

Ad. 16) Odp. - Wszystkie przewody w pomieszczeniach przebudowywanych 

prowadzić za sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem. 

Pytanie 17:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

„Zasilanie do wideofonu należy doprowadzić z rozdzielnicy RGx”, „Zasilanie do 

podgrzewaczy wody należy doprowadzić z rozdzielnicy RGx” Proszę o przedstawienie 

kompletnego projektu wykonawczego z konkretnymi wskazaniami miejsc zasileń.  

Ad. 17) Odp. – Podgrzewacze wody oraz wideofony na danym piętrze są zasilone 

z najbliższej rozdzielnicy piętrowej.  

Pytanie 18:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

„Ochrona odgromowa poza zakresem opracowania” Proszę o potwierdzenie, że ten zakres 

prac jest wyłączony z wyceny i Zamawiający posiada wszelkie wymagane aktualne 

dokumenty i metrykę instalacji, wymagane do zgłoszenia budynku do odbioru. 

Ad. 18) Odp. - Instalacja odgromowa znajduje się poza zakresem opracowania. 

Zamawiający posiada wymagane aktualne dokumenty i metrykę instalacji, 

wymagane do zgłoszenia budynku do odbioru. 

Pytanie 19:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

Schemat systemu KD (IE12) jest schematem systemu SSWiN. Proszę o zamieszczenie 

poprawnego projektu.  

Ad. 19) Odp. - Dołączony schemat jest poprawny.  

 

 



Pytanie 20:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

projekcie występują 2 rysunki oznaczone IE12. Proszę o zweryfikowanie i potwierdzenie czy 

wszystkie projekty zostały przekazane do wyceny.  

Ad. 20) Odp. - Rysunek IE12 posiada dwa arkusze. 

Pytanie 21:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

opisie systemu SSWiN jest mowa o 2 niezależnych centralach alarmowych, w zestawieniu 

materiałów – w schemacie IE12 jest jedna. Proszę o wyjaśnienie. 

Ad. 21) Odp. – Schemat IE12 jest schematem poglądowym. W obiekcie dwa 

niezależne systemy jeden na restaurację drugi na resztę budynku. 

Pytanie 22:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

zestawieniu systemu SSWiN ilości elementów się nie zgadzają z rysunkiem IE12. Proszę o 

podanie prawidłowej ilości. 

Ad. 22) Odp. – Ilość urządzeń zgodnie z urządzeniami oznaczonymi na rzutach. 

Rzuty dołączone do projektu. 

Pytanie 23:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

opisie systemu VSS jest mowa o 2 niezależnych systemach VSS, w zestawieniu materiałów 

również – w schemacie IE12 jest jeden rejestrator, jeden switch, jedna stacja kliencka. Proszę 

o wyjaśnienie.  

Ad. 23) Odp. – Schemat IE12 jest schematem poglądowym. W obiekcie dwa 

niezależne systemy jeden na restaurację drugi na resztę budynku. 

Pytanie 24:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

zestawieniu systemu VSS jest 20 kamer wewnętrznych a na schemacie IE12 – 19 kamer. 

Proszę o podanie prawidłowej ilości. 

Ad. 24) Odp. – Kamery wewnętrzne oznaczone są rzutach. Ilości zgodnie ze 

sztukami umieszczonymi na rzutach. 

Pytanie 25:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – W 

zestawieniu systemu VSS jest 6 dysków 10TB a na schemacie IE12 – 5 dysków. Proszę o 

podanie prawidłowej ilości.  

Ad. 25) Odp. – Ilość dysków zgodnie z zestawieniem systemu. 



Pytanie 26:  

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowanych postanowień umowy), § 21 ust. 1 i 4 – 

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki tryb rozstrzygania sporów będzie obowiązujący 

?Czy ma to być mediacja albo (jako alternatywa) sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej 

?Czy też mediacja ma być zawsze obligatoryjna i poprzedzać ewentualne postępowanie przed 

sądem polubownym. Proszę o wprowadzenie do umowy jednej z proponowanych niżej 

klauzul:  

Klauzuli mediacyjnej: W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z 

umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania 

w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

Regulaminem tego Sądu.”  

Albo  

Klauzuli arbitrażowej: „Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z 

umową będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym 

Regulaminem.”  

Obecny zapis dotyczący sposobu rozstrzygania sporów jest nieprecyzyjny, a brak 

doprecyzowania klauzul mediacyjnej/arbitrażowej może powodować trudności w 

dochodzeniu przez Strony ewentualnych roszczeń. 

Ad. 26) Odp. – Zapis §21 ust. 1 nie podlega zmianie. Odnośnie zapisu 21 ust. 4 

należy wskazać, że został on wprowadzony zgodnie z wytycznymi określonymi w 

Promesie Wstępnej 01/2021/2120/PolskiŁad stanowiącej załącznik do SWZ i jest 

z nim spójny. Potwierdza on też świadomość wykonawcy w zakresie warunków 

realizacji umowy. 

Pytanie 27:  

Dotyczy budynku przy ul. Kilińskiego 8: Prosimy o potwierdzenie iż zdemontowane kanały 

wentylacyjne z wełny mineralnej po zdemontowaniu podlegają ponownemu montażowi.  

Ad. 27) Odp. - Zdementowane kanały wentylacyjne podlegają ponownemu 

montażowi. 

Pytanie 28:  

Dotyczy budynku przy ul. Kilińskiego 8: Prosimy o potwierdzenie iż Wykonawca zwolniony 

będzie z udzielenia gwarancji na zdemontowane i ponownie zamontowane urządzenia.  

Ad. 28) Odp. – Odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy zgodna z 

załącznikiem nr 2 do SWZ wzór umowy. 

Pytanie 29:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

ogrodzenia – cyt.(PFU str.14) – „Ogrodzenie należy zrealizować na terenie Inwestora, na 

odcinkach istniejącego ogrodzenia od sąsiednich nieruchomości - zachowując odstęp od 

granicy działki około 30cm. Ogrodzenie wysokości 1,8m, cokół betonowy (beton 

napowietrzony).” - Prosimy o schematyczne wskazanie przebiegu odcinków ogrodzenia które 



chce wymienić Zamawiający na nowe ogrodzenie – Dobrze byłoby aby Zamawiający wskazał 

to na załączonej koncepcji zagospodarowania.  

Ad. 29) Przebieg ogrodzenia w załączeniu. 

Pytanie 30:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Prosimy o informację jaką funkcję będzie miało nowopowstałe pomieszczenie w piwnicy 

pod dobudowanym powiększonym tarasem restauracji ?  

Ad. 30) Odp. - Nie będzie tam pomieszczenia. Zgodnie z planem miejscowym jest 

zakaz rozbudowy przedmiotowego budynku. 

Pytanie 31:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – cyt. (PFU str.72) „ W ramach wyposażenia mobilnego obiektu, dostarczyć 

zestaw 20 okularów VR z komputerami …” – prosimy o specyfikacje jakościowo-ilościowe 

tych urządzeń, oraz ile komputerów należy dostarczyć z okularami VR ?  

Ad. 31) Odp. – Specyfikacje jakościowe i ilościowe tych urządzeń zamieszczone są 

na platformie ogłoszeniowej. Ścieżka do odnalezienia plików: Załącznik nr 1b do 

SWZ dok. proj. > cz. 1 PFU Spodki ul. Rocha 14 > 01 Program funkcjonalno - 

użytkowy > 1b. PFU 2-ga część > poz. 2.19.8.1. Google VR str. 252. 

Pytanie 32:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – cyt. (PFU str.72) „ W ramach wyposażenia mobilnego obiektu, dostarczyć …. 

urządzenia do digitalizacji książek, klisz i grafik „– prosimy o zestawienie z ilościami oraz 

specyfikacje tych urządzeń.  

Ad. 32) Odp. – Jak wyżej. Specyfikacje jakościowe i ilościowe tych urządzeń 

zamieszczone są na platformie ogłoszeniowej. Ścieżka do odnalezienia plików: 

Załącznik nr 1b do SWZ dok. proj. > cz. 1 PFU Spodki ul. Rocha 14 > 01 Program 

funkcjonalno - użytkowy > 1b. PFU 2-ga część > poz. 2.19.8.2. Urządzenia do 

digitalizacji str. 253. 

Pytanie 33:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – Wg opisu przedmiotu zamówienia (str.3) – należy dostarczyć m.in. 

wyposażenie pracowni fotograficznej – prosimy o zestawienie z ilościami oraz specyfikacje 

wyposażenia do pracowni fotograficznej.  

Ad. 33) Odp. - Wykonawca przygotuje projekt pracowni fotograficznej wraz z 

kompleksowym wyposażeniem w meble i urządzenie do akceptacji przez 

zamawiającego. 

 



Pytanie 34:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – Wg opisu przedmiotu zamówienia (str.3) – należy dostarczyć sprzęt 

komputerowy i wielofunkcyjny – prosimy o zestawienie z ilościami oraz specyfikacje tego 

sprzętu.  

Ad. 34) Odp. – Wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia jak również w PFU 

sprzęt komputerowy i wielofunkcyjny został w całości wyspecyfikowany w 

Zadaniu II tj. modernizacja kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku i 

umieszczone na platformie ogłoszeniowej. Ścieżka do odnalezienia plików: 

Załącznik nr 1b do SWZ dok. proj. > cz. 2 bud. ul. Kilińskiego 8 > 06. Wycena mebli 

i wyposażenia > 02 wyposażenie sprzętowe. 

Pytanie 35:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – Wg opisu przedmiotu zamówienia (str.3) – należy dostarczyć 

oprogramowanie i licencje multimediów – prosimy o zestawienie z ilościami oraz 

specyfikacje oprogramowania.  

Ad. 35) Odp. – Jak wyżej, wymienione w opisie przedmiotu zamówienia jak 

również w PFU oprogramowanie i licencje multimediów zostały w całości 

wyspecyfikowane w Zadaniu II tj. modernizacja kamienicy przy ul. J. 

Kilińskiego w Białymstoku i umieszczone na platformie ogłoszeniowej. Ścieżka do 

odnalezienia plików: Załącznik nr 1b do SWZ dok. proj. > cz. 2 bud. ul. Kilińskiego 

8 > 06. Wycena mebli i wyposażenia > 02 wyposażenie sprzętowe. 

Pytanie 36:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku), 

Wyposażenia – Wg opisu przedmiotu zamówienia (str.3) –należy dostarczyć „wyposażenie 

przenośne” – prosimy o zamknięty katalog wyposażenia przenośnego wraz z jego ilościami i 

specyfikacjami.  

Ad. 36) Odp. – Wyposażenie przenośne zawiera się w pytaniach nr 31 i 32 i są to: 

zestaw okularów VR wraz z komputerami oraz urządzenia do digitalizacji i są 

wyspecyfikowane w PFU cz II według odpowiedzi powyżej.  

Pytanie 37:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– Prosimy o przekazanie zestawienia wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia 

pomieszczeń toalet. 

Ad. 37) Odp. – Wyposażenie toalet: kosz na śmieci, podajnik mydła, suszarka 

elektryczna, pojemnik na ręczniki papierowe, szczotka do wc, pojemnik na 

papier toaletowy, lustro. 

 

 



Pytanie 38:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania i wyposażenia gastronomicznego 

pomieszczeń kuchenno-restauracyjnych – prosimy o potwierdzenie, że nie jest ono w zakresie 

zamówienia. W przeciwnym razie prosimy o przekazanie stosownych specyfikacji 

wymaganego wyposażenia z podaniem ilości.  

Ad. 38) Odp. – Wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń gastronomicznych jest 

poza zakresem zamówienia. 

Pytanie 39:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania pomieszczeń biurowych (pom. 3 i 4 na 

parterze oraz pom. 2 i 11 w piwnicy) – prosimy o zestawienie z ilościami i specyfikacjami 

bądź potwierdzenie, że jest ono poza zakresem zamówienia. 

Ad. 39)  Odp. – Pomieszczenia nr 3 i 4 wyposażyć i przystosować do pracy dla 2 

osób w meble biurowe w każdym z pomieszczeń do uzgodnienia z zamawiającym. 

Pomieszczenie nr 11 przystosować i wyposażyć do pracy dla 3 osób do 

uzgodnienia z zamawiającym. Pomieszczenie nr 2 będzie pełnić funkcję przejścia. 

Wszystkie meble biurowe powinny być takie same jak w kamiennicy przy ul. 

Jana Kilińskiego 8. 

Pytanie 40:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania w garderobach (pom. 16, 17, 18 w 

piwnicy) – prosimy o zestawienie z ilościami i specyfikacjami lub potwierdzenie, że jest ono 

poza zakresem zamówienia. 

Ad. 40) Odp. – W pomieszczeniu nr 16 znajduje się aneks kuchenny i garderoba. 

W pomieszczeniach 17 i 18 znajdować się będą garderoby. Do wszystkich 

pomieszczeń zaprojektować pełne umeblowanie i wyposażenie. 

Pytanie 41:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania w szatni (pom. 5 na parterze) – prosimy o 

zestawienie z ilościami i specyfikacjami lub potwierdzenie, że jest ono poza zakresem 

zamówienia.  

Ad. 41) Odp. – Wykonawca przygotuje projekt i aranżację szatni w tym 

wyposażenia w ladę, meble, wieszaki wraz z numerkami do zatwierdzenia przez 

zamawiającego. 

Pytanie 42:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania i wyposażenia magazynów: magazyn 

sprzętu konferencyjnego, magazyn galerii, magazyn sprzętu wystawowego, magazyn sprzętu 



muzycznego, magazyn sprzętu estradowego, magazyn strojów. – prosimy o zestawienie z 

ilościami i specyfikacjami lub potwierdzenie, że jest ono poza zakresem zamówienia.  

Ad. 42) Odp. – Każdy z magazynów powinien być zaprojektowany i wyposażony 

w całości zgodnie z przeznaczeniem do uzgodnienia z zamawiającym. 

Pytanie 43:  

Dotyczy Zadania I (przebudowy 4 budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku) 

– z uwagi na brak informacji na temat umeblowania i wyposażenia pom. 4 w piwnicy – 

pomieszczenie konserwatora oraz brak informacji na temat mebli w pomieszczeniu 

digitalizacji i pracowni fotograficznej – prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie, że jest to 

zakres wyłączony z oferty.  

Ad. 43) Odp. – Każde z pomieszczeń powinno być zaprojektowane i wyposażone 

w całości zgodnie z przeznaczeniem do uzgodnienia z zamawiającym. 

Pytanie 44:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy do 

drzwi istniejących przeznaczonych do malowania i renowacji mają zostać wymienione 

ościeżnice czy poddane renowacji?  

Ad. 44) Odp. – Ościeżnice mają być poddane renowacji. 

Pytanie 45:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Czy konserwator wyraził zgodę na ingerencję w 

elewację i montaż nawietrzaków szpaletowych?  

Ad. 45) Odp. – Tak, konserwator wyraził zgodę na montaż nawietrzaków. 

Pytanie 46:  

Dotyczy Zadania II (modernizacji kamienicy przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku) – Czy 

projektant konstrukcji wyraził zgodę na osłabianie ścian zewnętrznych pod montaż 

nawietrzaków.  

Ad. 46) Odp. – Tak, konstruktor wyraził zgodę na montaż nawietrzaków. 

 

 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

       Marian Malinowski 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

     /podpisano elektronicznie/ 
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