
 
 

 

 

 

Biecz, dnia 24.02.2021 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 i6 ustawy z 11 

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

następujących wyjaśnień: 
 

 

Pytanie 1: 

Czy jest możliwość zmiany izolacji ścian fundamentowych z XPS gr.12cm na Hydropian, który 

posiada bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą 

odporność na obciążenia. 

Odpowiedź: 

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę izolacji, pozostaje XPS. 

 

Pytanie 2.  

Przykrycie dachów, w dokumentacji oraz przedmiarze jest założone krycie blachodachówką na 

łatach i kontrłatach. Natomiast na wizualizacjach widać że wszystkie dachy są kryte blachą 

panelową na rąbek stojący . Jakie rozwiązanie przyjąć do obliczania oferty. Jeżeli rąbek to proszę 

o podanie warstw konstrukcyjnych do wykonania pod rąbek ( gęste łacenie, czy deskowanie 

pełne, płyty OSb ?)  

Odpowiedź: 

Należy przyjąć krycie blachą panelową płaską na rąbek stojący, kolor antracyt. W 



miejscach niewidocznych należy zastosować płytę OSB 22 mm, natomiast w miejscach 

widocznych podbitkę modrzewiową gr min 17mm. Szerokość min. 140mm. 

 

Pytanie 3.  

Orynnowanie PCV czy stalowe. 

Odpowiedź: 

Orynnowanie wykonać stalowe, kolor antracyt. 

 

Pytanie 4.  

Parapety wewnętrzne w budynku PCV? 

Odpowiedź: 

Wszystkie parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. ok. 20mm, szerokość i 

długość dostosować do lokalizacji. 

Wszystkie parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy płaskiej kolor antracyt, szerokość 

i długość dostosować do lokalizacji. 

 

Pytanie 5.  

Proszę o sprecyzowanie wymagań co do stolarki wewnętrznej oraz zewnętrznej. 

Odpowiedź: 

Okna PCV kolor antracyt parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj 

luty 2023r. 

Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości drzwi parametry 

dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. 

Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice mają być regulowane kolor 

i wzór jasnego drewna 3D. 

 

Pytanie 6.  

Okna stałe 2,5x0,9 – proszę o podanie parametrów, z jakiego materiału mają być wykonane 

Odpowiedź: 

Okna PCV kolor antracyt parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj 

luty 2023r. 

 

Pytanie 7.  

Proszę o załączenie zestawienia dla stolarki montowanej w wiatach, jakie parametry? 

Odpowiedź: 

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

samodomykacz, Wymiar 150x240 – 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. 

 

Pytanie 8. 

Proszę o podanie typu kostki betonowej do wykończenia nawierzchni, czy to ma być kostka typu 

Holland/behaton…czy też jakiś rodzaj kostki ozdobnej. Proszę o podanie przykładu? 

Odpowiedź: 

Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. 



Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik *.pdf -jarmark kostka brukowa. 

 

Pytanie 9. 

Dostawa kwietników – proszę o przykładowe zdjęcie, projekt jak mają wyglądać 

Odpowiedź: 

Załączono przykładowe zdjęcia w katalogu „dodatkowe wizualizacje”. 

Ławki 20 szt. [±5cm] długość: 180 cm, wysokość: 87cm, szerokość: 85 cm. Materiały: Stelaż 

ławki ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na 

zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o 

przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach 

pawilonów i budynku głównym) 

 

Kwietniki: 20szt. [±5cm] 170 x 50 x wys. 50 cm 

Stelaż ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na 

zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o 

przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach 

pawilonów i budynku głównym) 

 

Kosze na śmieci 20szt. Wymiary zewnętrzne: [±5cm]  125x35x35 cm Pojemność wkładu 

wewnętrznego: ok.  50 dm3[±5dm3]  popielniczka ze stali nierdzewnej– wkład wewnętrzny 

z blachy ocynkowanej  

 

Pytanie 10.  

Schody zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane - czy okładzina może zostać wykonana 

stopnice gr.3cm, podstopnice 1,5cm. Wykonywane z niezależnych płyt. W dokumentacji jest 

rozwiązanie bardzo drogie – stopnica i podstopnica z jednej płyty, w rezultacie należy zamówić 

całe bloki o wymiarze stopnia. Proponujemy zamianę, która wizualnie będzie wyglądać tak samo. 

Ale cenowo będzie na pewno korzystniej. 

Odpowiedź: 

Schody zewnętrzne (stopnica i podstopnica) wykonane z płyt grubości ok. 30 mm, długości i 

szerokości dostosowanej do biegu, płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym. 

Podesty zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym, grubość 30 mm, 

format płyt min. 300x300 mm. 

 

Pytanie 11. 

Nasadzenie żywotnika Thuja – proszę o podanie ilości , szt? 

Odpowiedź: 

Wykonać nasadzenia  z żywotnika /Thuja/ w odstępach 1m. (wysokość rośliny min. 1,5m 

odległość od ogrodzenia  ok. 1m  370 szt.) Lokalizację ogrodzenia i roślin uzgodnić z 

inwestorem w terenie na placu budowy po wstępnej niwelacji terenu. 

Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać 

trawę. 

 

Pytanie 12.  

Proszę o podanie jakim materiałem (kamieniem/płytką) ma być wykończony cokół. Jaką 

wysokość cokołu należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Wykończenie cokołu – płytki gres przypominające czarny, matowy, łupany kamień. 



Wysokość cokołu określa wizualizacja /pliki *.pdf/ 

 

Pytanie 13.  

Proszę o podanie parametrów balustrad zewnętrznych – jakie profile, jak wykończone, materiał? 

Odpowiedź: 

Balustrady zewnętrzne wykonać ze stali nierdzewnej profil okrągły, wypełnienie pręty 

pionowe, spawana na wymiar. Wysokość oraz rozstaw prętów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Pytanie 14.  

Proszę o podanie materiału jakim mają być wykończone kominy ponad dachem 

Odpowiedź: 

Wykonać zgodnie z wizualizacją z blachy stalowej kolor antracyt. 

 

Pytanie 15.  

Proszę o podanie z jakiego drzewa mają być wykonane okładziny drewniane budynku oraz wiat. 

Czy impregnacja drewna np. Drewnochronem 2x + 1x grunt będzie wystarczająca. 

Odpowiedź: 

Okładziny wykonać z drewna modrzewiowego, twardzielowego zabezpieczone preparatami 

ogniochronnymi i grzybobójczymi, bezbarwnymi nietworzącymi widocznej powłoki. 

Szczegóły zostały opisane w załączonych specyfikacjach technicznych. 

 

Pytanie 16.  

W przedmiarach brak podbitki – jaką należy przyjąć drewnianą , czy PCV? 

Odpowiedź: 

Podbitka modrzewiowa szerokość min 140mm, grubość min 17mm, drewno twardzielowe. 

Wszystkie widoczne elementy wykonane z drewna modrzewiowego powinny być strugane i 

szlifowane. Zezwala się łączenie na długość na mikrowczepy, klejone klejem D4. 

 

Pytanie 17.  

Płyty poliwęglanowe na wiatach – poliwęglan komorowy czy lity. Jaki kolor? 

Odpowiedź: 

Na pawilonach wykonać przeszklenie z poliwęglanu litego, płaskiego, przeźroczystego. 

 

Pytanie 18.  

Brak przedmiarów dla wiaty 2 i 3. W przekazanych przedmiarach jest tylko przedmiar wiaty                

nr 1. 

Odpowiedź: 

Przedmiar dla wiaty nr 1 jest analogiczny jak do 2 i 3 różni się 2 boksami. 

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 19. 

W celu przedstawienia Państwu możliwie najlepszej oferty oraz w związku z wieloma kwestiami 



do wyjaśnienia oraz nietypowymi rozwiązaniami które wymagają wykonania wielu zapytań 

ofertowych zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 22.02.2021r.  

Odpowiedź: 

Wyrażamy zgodę – termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r. 

 

Pytanie 20. 

Odnośnie małej architektury : w projekcie architektury jest strona z elementami wyposażenia. 

Jednakże na wizualizacjach mała architektura wygląda całkiem inaczej. Proszę o załączeniu 

nowego zestawienia małej architektury wraz z ilościami jeżeli mamy się trzymać wizualizacji. 

Odpowiedź: 

Załączono przykładowe zdjęcia w katalogu „dodatkowe wizualizacje”. 

Ławki 20 szt. [±5cm] długość: 180 cm, wysokość: 87cm, szerokość: 85 cm. Materiały: Stelaż 

ławki ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na 

zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o 

przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach 

pawilonów i budynku głównym) 

Kwietniki: 20szt. [±5cm] 170 x 50 x wys. 50 cm 

Stelaż ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na 

zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o 

przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach 

pawilonów i budynku głównym) 

Kosze na śmieci 20szt. Wymiary zewnętrzne: [±5cm]  125x35x35 cm Pojemność wkładu 

wewnętrznego: ok.  50 dm3[±5dm3]  popielniczka ze stali nierdzewnej– wkład wewnętrzny 

z blachy ocynkowanej 

 

Pytanie 21. 

Jeżeli chodzi o konstrukcję więźby dachowej, czy jest możliwość zmiany płytek ze stali 

nierdzewnej (są one bardzo trudno dostępne oraz ich cena jest 3-4 krotnie wyższa) na 

standardowe płytki ocynkowanych ? 

Odpowiedź: 

Konstrukcję więźby dachowej w miejscach zakrytych, niewidocznych wykonać przy użyciu 

płytek ocynkowanych, natomiast w części widocznej pawilonów, wykonać bez użycia 

widocznych stalowych łączników ciesielskich. 

 

Pytanie 22. 

Prosimy o doprecyzowanie - kostka placów i parkingów gr. 8 cm czy 10 cm jak w przedmiarze ? 

Odpowiedź: 

Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. 

Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik *.pdf -jarmark kostka brukowa. Grubość 

kostki na placach, parkingu (część zewnętrzna) 8cm, natomiast pod pawilonami  grubość 

6cm. 

 

Pytanie 23.  

Czy Zamawiający dopuszcza użycie innych rozmiarów płyt granitowych na nawierzchniach pod 

pawilonami? 

Odpowiedź: 

UWAGA. Zamawiający zmienia nawierzchnię w części ogrzewanej pawilonów z płyt 

granitowych na nawierzchnię z żywicy epoksydowej koloru szarego z płatkami 



przypominającymi wyglądem szary granit. Nawierzchnia taka sama jak na scenie. W 

załączeniu przekrój przez warstwy podłogi. 

 

Pytanie 24.  

Czy warunki płatności przedstawione w załączonym do umowy harmonogramie są obowiązujące, 

czy Zamawiający przewiduje zmianę płatności np. w związku z wcześniejszym pozyskaniem 

funduszy na realizację inwestycji? 

Odpowiedź: 

Płatności przedstawione w załączonym do umowy harmonogramie są obowiązujące. 

Harmonogram został sporządzony w oparciu o budżet gminy. 

Na podstawie § 16 ust 2 pkt 2 lit g Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości 

limitu finansowego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym i § 8 ust. 2, 

która może nastąpić w szczególności w przypadku zwiększenia środków finansowych w 

poszczególnych latach na realizację zadania. 

Gmina Biecz złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku uzyskania dofinansowania 

Zamawiający będzie miał możliwość wprowadzenia zmiany określonych w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym limitów. 

  

Pytanie 25. 

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert o dwa tygodnie z uwagi na obecną sytuację tj. 

pandemię z powodu której wiele firm, hurtowni materiałów budowlanych, instalacyjnych pracuje 

w ograniczonym zakresie oraz wielu pracowników przebywa na pracy zdalnej i bardzo trudno 

obecnie jest uzyskać wyceny materiałów w celu przygotowania rzetelnej oferty? 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r. 

 

Pytanie 26. 

Prosimy o przedstawienie projektu na zakończenie istniejącej kanalizacji deszczowej           

(zlokalizowanej przy budynku 3.2) oraz o odpowiedź czy jej zakończenie należy uwzględnić w 

ofercie. 

Odpowiedź: 

Zakończenie dostosować do istniejącego rowu otwartego, który należy wyczyścić i 

wyprofilować, należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie 27. 

Prosimy o przedstawienie projektu przyłącza ciepłowniczego i wodociągowego do 

projektowanych budynków i określenie czy należy ten zakres uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać przyłącz ciepłowniczy, wodociągowy i kanalizacyjny (opis i szkice znajdują 

się w katalogu „ uzupełnione projekty wykonawcze”) dołączono przedmiary na instalacje i 

przyłącza zewnętrzne. Należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie 28. 

Na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano kanalizację deszczową, jest to sieć dużo 

bardziej rozbudowana niż przedstawiają to profile (rys. S 17 i S 16), w dokumentacji brakuje 

profili studni Sd12 do Sd22, Sd10, Sd11, Sd21, Sd23, Sd24 i Sd25 oraz prowadzenia rurociągów 

pomiędzy nimi. Przedmiary w ogóle nie uwzględniają kanalizacji deszczowej. Prosimy o 



uzupełnienie dokumentacji i odpowiedź czy należy ten zakres uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono 

przedmiary. 

 

Pytanie 29. 

Na planie zagospodarowania terenu naniesiono kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z 

projektowanych budynków biegnącą w ciągu projektowanej drogi, prosimy o odpowiedź, czy 

postępowanie przetargowe obejmuje zakresem wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynków, jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o jej przekroje. 

Odpowiedź: 

Uzupełniono przekroje w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze”, dołączono 

przedmiary na instalacje i przyłącza zewnętrzne. Należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie 30. 

Czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie meblowe budynku głównego, jeśli tak prosimy o 

wyspecyfikowanie. 

Odpowiedź: 

W zakres wyceny nie wchodzi wyposażenie meblowe budynku głównego. Na wyposażenie 

zostanie ogłoszone odrębne postępowanie. 

 

Pytanie 31. 

Czy w pawilonach należy również przewidzieć drzwi „D1”i okna „O1” w wykonaniu z PVC 

(jarmark11_m – wizualizacja ) tak jak  w budynku głównym  . W niektórych wizualizacjach 

drzwi opisane jako stalowe . Proszę o doprecyzowanie wykonania stolarki w budynkach 

pawilonów. 

Odpowiedź: 

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

samodomykacz, Wymiar 150x240 – 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. 

 

 

Pytanie 32. 

W projekcie zagospodarowania terenu opisano ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys. 1,5m z 

zapisem że nie jest ono objęte postepowaniem , natomiast w przedmiarach ogrodzenie zostało 

uwzględnione , czy ogrodzenie należy uwzględnić w wycenie . 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie 33. 

W specyfikacji technicznej opisano sposób wykonania prac „Izolacja cieplna blow-in” prosimy 

o wskazanie obszaru w jakim mają być wykonane prace z użyciem tej metody i tych materiałów , 

w projekcie budowlanym docieplenia ( izolacje ) wykonane są z wełny bądź styropianu . 

Odpowiedź: 



Inwestor dopuszcza izolację termiczną wykonaną metodą wdmuchiwania granulatu przy 

zachowaniu odpowiednich współczynników. 

 

Pytanie 34. 

W projekcie branży drogowej w przekrojach i w części opisowej do wykonania jest korytko 

odwodnieniowe którego brak w przedmiarach , czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie 

tych korytek odwodnieniowych betonowych . 

Odpowiedź: 

Należy wykonać i uwzględnić w ofercie wykonanie korytek odwodnieniowych zgodnie z 

projektem branży drogowej. 

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 35. 

Projektowane ogrodzenie panelowe przebiega w linii ogrodzenia na prywatnej działce , czy 

zamawiający posiada zgodę od właściciela na przeróbkę ogrodzenia , prosimy o udostępnienie, 

wzdłuż ogrodzenia istniejącego biegnie również kabel energetyczny SN czy zamawiający osiada 

odpowiednie uzgodnienia związane z prowadzeniem prac ziemnych w zbliżeniu , prosimy o 

udostępnienie . 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie będzie zlokalizowane na działce inwestora nr 2269/5 cała północną strona 

działki. Dokładna lokalizacja ogrodzenia i roślin zostanie uzgodniona z inwestorem w 

terenie, na placu budowy, po wstępnej niwelacji terenu. 

 

Pytanie 36. 

W projekcie zagospodarowania przy ogrodzeniu wprowadzono dodatkowy zapis długopisem 

„wzdłuż granicy zieleń izolacyjna – wysokie trawy „ czy w wycenie należy przewidzieć 

zasianie trawy lub jej nasadzenie wzdłuż ogrodzenia . 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem: „Północną stroną działki  nr 2269/5 wykonać ogrodzenie z paneli 

zgrzewanych o wysokości 1,5m, kolor grafit bez betonowej deski ogrodzeniowej oraz 

wykonać nasadzenia  z żywotnika /thuja/ w odstępach ok 1m. (wysokość rośliny wsadzanej 

1,5m odległość od ogrodzenia  ok. 1m  370 szt.)” 

Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać 

trawę. 

 

Pytanie 37. 

W projekcie budowlany na rysunku „Rzut parteru pawilonu typ 2 „ określono wykończenie 

posadzek płytkami tylko dla obszaru stanowisk dla pozostałego obszaru brak rozwiązania . Z 

projektów wizualizacji wynika , że ma to być kostka , prosimy o wskazanie materiału z którego 

ma być wykonane wykończenie posadzek . 

Odpowiedź: 

Nawierzchnia pod pawilonami (3 szt.) 

UWAGA. Zamawiający zmienia nawierzchnię w części ogrzewanej pawilonów z płyt 

granitowych na nawierzchnię z żywicy epoksydowej koloru szarego z płatkami 



przypominającymi wyglądem szary granit. Nawierzchnia taka sama jak na scenie. W 

załączeniu przekrój przez warstwy podłogi. 

Ciąg komunikacyjny przez środek pawilonów: kostka granitowa w kolorze szarym, cięta, 

śrutowana, grubość min 50 mm, format 100x 100 mm. 

Powierzchnia w zadaszonych stoiskach otwartych w pawilonach: kostka w kolorze 

grafitowym, betonowa gr 6 cm (bezfazowa). 

Załączono rysunek zamienny. 

 

Pytanie 38. 

Prosimy o potwierdzenie że nawierzchnie dróg i placów maja być wykonane z kostki brukowej 

gr. 10 cm Holland ( fazowana) w kolorze szarym .  

Odpowiedź: 

Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. 

Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik *.pdf -jarmark kostka brukowa. Grubość 

kostki na placach, parkingu (część zewnętrzna) 8cm, natomiast pod pawilonami  grubość 

6cm. 

 

Pytanie 39. 

Dotyczy projektu umowy §14 prosimy o dodanie zapisu „Wykonawca jest uprawniony do 

domagania się od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę 

od Umowy z przyczyn , za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy we wskazanym zakresie. 

 

Pytanie 40. 

Dotyczy projektu umowy §16 pkt ust.2.3  prosimy o zmianę zapisu „maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia , jaką dopuszcza zamawiający , to łącznie 10% w stosunku do wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 umowy”  na „maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia , jaką dopuszcza zamawiający , to łącznie 20% w stosunku do wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 umowy”   

Odpowiedź: 

Zapis § 16 ust. 1 pkt 3 lit. f dotyczący maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia jaką 

dopuszcza zamawiający, odnosi się jedynie do zmiany wynagrodzenia na podstawie zmiany 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a poziom zmiany 

wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 

w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys 

 

Pytanie 41. 

Dotyczy projektu umowy §15 prosimy o dodanie zapisu  „  Wykonawca może odstąpić od 

umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności : 

1. Zamawiający mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie uregulował płatności 

wynikających z zaakceptowanych protokołów odbioru oraz zatwierdzonych faktur „ 

2.  Zaszły okoliczności które opisuje  §16 pkt ust.2.3  które powodują zwiększenie kosztów 

realizacji inwestycji w zakresie przekraczającym 10% ( 20%) wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust.1 umowy. 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisów. 

Odnośnie pkt. 1 - w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji i 

będą one przeznczone na realizację płatności na rzecz Wykonawcy. 

Odnośnie pkt. 2 - zadanie realizowane jest ze środków zewnętrznych, wyrażenie zgody na 

warunek określony w pkt. 2 stanowiłoby zagrożenie dla realizacji inwestycji w terminie, a 

tym samym narażałoby Zamawiającego na utratę dofinansowania. 

Pytanie 42. 

Dotyczy projektu umowy §16  prosimy o usunięcie pkt 4. z  projektu umowy   „Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian , na które zamawiający może wyrazić zgodę ……….” 

Odpowiedź: 

Z uwagi na konieczność oceny spełnienia przesłanek do zmiany umowy, Zamawiający nie 

wyraża zgody na usunięcie w.w. zapisu. 

 

Pytanie 43. 

W związku z obszernym zakresem dokumentacji projektowej jak również w związku z brakami 

w przedmiarach załączonych do siwz zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania 

ofert do dnia 23.02.2021r. , co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty . 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r. 

 

Pytanie 44. 

W projekcie na rysunku „ Rzut parteru „ opisany nad wejściem jest daszek 1x2m proszę o 

informację czy należy go uwzględnić w wycenie . 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić w wycenie dostawę i montaż daszku. 

 

Pytanie 45. 

Na wody deszczowe z budynków i placu dobrano 2 zbiorniki o pojemności łącznej ok. 75 m3, 

proszę określić sposób odprowadzania nadmiaru wód opadowych ze zbiorników? 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano dwa zbiorniki bezodpływowe. Woda będzie wykorzystywana do 

podlewania terenów zielonych i mycia ulic zlokalizowanych na terenie miasta. 

 

Pytanie 46. 

Czy drzwi wewnętrzne należy przewidzieć jako ramowe w budynku głównym, czy też 

drewniane?  

Odpowiedź: 

Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice, regulowane kolor i wzór 

jasnego drewna 3D. 

 

Pytanie 47. 

Czy drzwi zewnętrzne do budynku głównego mają być wykonane z PCV? 

Odpowiedź: 

Drzwi zewnętrzne wykonane z  aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości drzwi 

parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. 

 

Pytanie 48. 



Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do sieci kanalizacji 

deszczowej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że 

zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC200-400 o całkowitej 

długości 514 m wraz z 32 studniami kanalizacyjnymi, separatorem substancji ropopochodnych 

oraz dwoma zbiornikami na wody opadowe o pojemności 49,09 m3 i 24,54 m3. Natomiast 

przedmiar robót całkowicie pomija ten zakres prac. Prosimy o podanie informacji czy wykonanie 

kanalizacji deszczowej w ww. zakresie jest objęte przedmiotem zamówienia, jeśli TAK to 

prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac. 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację deszczową przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe 

przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono 

przedmiary. 

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 49. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że zakres 

zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od punktu K1 do punktu K2 z rur 

PE100SDR17 o długości 84 m. Natomiast przedmiar robót zakłada wykonanie kanalizacji 

sanitarnej w rur PVC śr. nom. 200 mm o długości 312 m wraz z studzienkami kanalizacyjnymi 

systemowymi o śr. 400-425 mm w ilości 8 szt. oraz studniami z polimerobetonu/betonu o śr. 

1000 mm w ilości 2 szt. Prosimy o określenie które rozwiązanie (z dokumentacji projektowej czy 

z przedmiaru robót) jest poprawne i obejmuje cały zakres robót sieci kanalizacji sanitarnej objętej 

przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 50. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do projektowanej sieci 

wodociągowej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że 

zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej od punktu W1 do punktu W2 z rur 



TSPE klasy 100 SDR11 (PN10) o długościach PEHD śr. 140 mm L=84,5 m oraz PEHD śr. 90 

mm L=4,00 m wraz z uzbrojeniem w hydrant. Natomiast przedmiar robót zakłada wykonanie 

sieci wodociągowej z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm o długości 43 m 

uzbrojonej w 2 szt. zasuw kołnierzowych z obudową o śr. do 40 mm. Prosimy o określenie które 

rozwiązanie (z dokumentacji projektowej czy z przedmiaru robót) jest poprawne i obejmuje cały 

zakres robót sieci wodociągowej objętej przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą sieć wodociągową przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 51. 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy projektowana zewnętrzna instalacja ciepłownicza 

pomiędzy budynkami 2 i 3.2 wchodzi w zakres zamówienia. Obecnie przedmiar robót całkowicie 

pomija ten zakres prac. Jeśli instalacja pomiędzy budynkami wchodzi w zakres zamówienia to 

prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac. 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje zewnętrzną instalację/przyłącz ciepłowniczy przedstawiony 

na projekcie zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz 

dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” 

dołączono przedmiary. 

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 52. 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy zasilanie budynku nr 2 q ciepło (sieć ciepłownicza 

systemu rur podwójnych) wchodzi w zakres zamówienia. Obecnie przedmiar robót całkowicie 

pomija ten zakres prac. Jeśli instalacja zasilania budynku nr 2 wchodzi w zakres zamówienia to 

prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac. 

Odpowiedź: 

Tak. Zakres zamówienia obejmuje sieć ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się w 

katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 53. 

W związku z potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i 

podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

22.02.2021. Również ważną sprawą determinującą termin złożenia oferty jest kwestia 

wyjaśnienia nieścisłości w zakresie przedmiotu zamówienia, które obecnie uniemożliwiają 

wycenę robót. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r. 

 

Pytanie 54. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac związanych z przyłączami i instalacjami 

sanitarnymi : 

- Czy w ofercie należy uwzględnić przebudowę sieci wodociągowej W1-W2 ? 

Odpowiedź: 

Tak, należy uwzględnić przebudowę sieci wodociągowej, szczegóły w branży sanitarnej i w 

katalogu „wykonawcze”. 

 

Pytanie 55. 

Czy projektowany przyłącz wodociągowy opisany na zagospodarowaniu terenu jako Przyłącz 

wodociągowy w drugim etapie według odrębnego opracowania należy uwzględnić w ofercie ( 

Proszę o udostępnienie projektu ) 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą sieć wodociągową przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 56. 

 Czy w ofercie należy uwzględnić kompletną instalacje zewnętrzna kanalizacji deszczowej ? W 

projekcie sanitarnym zamieszczono Profile dotyczące instalacji i Studni Sd1 do Sd 9 , Sd25 do 

S32 wraz z Separatorem oraz dwoma zbiornikami brak pozostałych instalacji i Studni Sd10 do 

Sd24 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację deszczową przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe 

przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” 



 

Pytanie  57. 

Proszę o określenie jaki zakres należy wycenić dla Projektowanej instalacja zewnętrzna 

kanalizacji oznaczonej kolorem jasno czerwonym czy są to jedynie wyjścia kanalizacji sanitarne 

z budynku ? 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 58. 

Czy przyłącz kanalizacji sanitarnej opisany jako przyłącz kanalizacji sanitarnej w drugim etapie 

według odrębnego opracowania należy uwzględnić w ofercie ? (Proszę o udostępnienie projektu ) 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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. 

Przyłącza należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie 59. 

Proszę o udostępnieni projektu projektowanej instalacji zewnętrznej ciepłowniczej pomiędzy 

budynkiem a pawilonami 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje sieć i instalację ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się 

w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 60. 

Czy projektowany przyłącz ciepłowniczy opisany na projekcie zagospodarowania jako przyłącz 

ciepłowniczy w drugim etapie według odrębnego postępowania wchodzi w zakres i należy go 

wycenić (Proszę o udostępnienie projektu ) 

Odpowiedź: 



Zakres zamówienia obejmuje sieć i instalację ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się 

w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

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 61. 

W przypadku gdy sieci i instalacje opisane na projekcie zagospodarowania jako projektowane w 

drugim etapie według odrębnego opracowania NIE WCHODZĄ w zakres zamówienia prosimy 

określenie czy projektowane nawierzchnie oraz zieleń mają być wykonane mimo to co wiąże się 

z późniejszym ich demontaże w celu wykonania sieci i instalacji 

Odpowiedź: 

Wszystkie instalacje i sieci  przedstawione w projekcie zagospodarowania mają być 

wykonane. Budynki po zakończeniu prac mają być gotowe do użytkowania. 

Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać 

trawę. 

 

Pytanie 62. 

Proszę o udostępnienie przekrojów 3 do 6 oznaczonych na zagospodarowaniu terenu 

Odpowiedź: 

Przekroje znajdują się w projekcie budowlanym strona pliku 39. 

 

Pytanie 63. 

Czy ogrodzenie opisane na projekcie zagospodarowania jako Projektowana linia ogrodzenia z 

paneli zgrzewalnych o wys 1,5 m nie obiatę postępowaniem wchodzi w skład zamówienie ? 

Proszę o zamieszczenie projektu w celu weryfikacji ilości projektowanego ogrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem: „Północną stroną działki  nr 2269/5 wykonać ogrodzenie z paneli 

zgrzewanych (424m) o wysokości 1,5m, kolor grafit bez betonowej deski ogrodzeniowej 

oraz wykonać nasadzenia  z żywotnika /thuja/ w odstępach 1m. (wysokość rośliny 

wsadzanej 1,5m odległość od ogrodzenia  ok. 1m  370 szt.)” 

 

Pytanie 64. 

Prosimy o określeni zakresu dotyczącego rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury na 

terenie przeznaczonym pod inwestycje 

Odpowiedź: 

Na terenie inwestycji na zagospodarowaniu terenu znajdują się pozostałości fundamentów 

po budynku infrastruktury kolejowej. Należy uporządkować teren pod inwestycję. Materiał 

z rozbiórki wbudować na terenie inwestycji. 

 

Pytanie 65. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano iż w ofercie należy uwzględnić system 

zliczania wejść do budynku oraz wjazdu na plac od strony zachodniej i wschodniej urządzenie 

zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w budynku głównym. Proszę o zamieszczenie 

projektu dla tego zakresu prac 

Odpowiedź: 



Urządzenia należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. System ma 

zliczać ilość samochodów które korzystają z placu oraz ilość osób korzystających z 

budynku głównego i pawilonów. 

 

Pytanie 66. 

W udostępnionych przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania pawilonów typ 2 w ilości 

2 szt 

Odpowiedź: 

Przedmiar dla wiaty nr 1 jest analogiczny jak do 2 i 3 różni się 2 boksami. 

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 67. 

 Proszę o dołączenie do dokumentacji PZT. z przyłączami wod/kan, zbiornikami. 

Odpowiedź: 

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i przyłącz do budynków, 

przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, budowę kanalizacji deszczowej 

wraz ze zbiornikami oraz sieć ciepłowniczą z przyłączem przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży 

sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione 

projekty wykonawcze” dołączono przedmiary. 

 

Pytanie 68. 

Czy przewiduje się odpływ wód deszczowych do kanalizacji deszczowej ? 

Odpowiedź: 

Zaprojektowano odpływ wód deszczowych do dwóch zbiorników bezodpływowych. Woda 

będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych i mycia ulic zlokalizowanych na 

terenie miasta. 

 

Pytanie 69. 

Proszę o dołączenie kart katalogowych zaprojektowanych zbiorników na wodę deszczową. 

Odpowiedź: 

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

opisie str 23-24 parametry separatora oraz zbiorników. 

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

zainstalowany. 

 

Pytanie 70. 

 Klimatyzatory wrysowane w projekcie jako kanałowe, w opisie jest mowa o kasetonowych. 

Trzymając się rozwiązania z rysunków proszę o informację czy będzie realizowany sufit 

podwieszany z dostępem do urządzeń i instalacji? na urządzenia potrzeba około 40 cm 

przestrzeni sufitu podwieszanego, proszę o załączeniu przekroju budynku z klimatyzatorami. 

Czy konieczne będzie zastosowanie pompek skroplin do klimatyzatorów? 

Odpowiedź: 

Inwestor dopuszcza sufit kasetonowy podwieszany. 

W projekcie budowlanym w branży sanitarnej wskazano na rysunku str 25 oraz w opisie 



str 19-20 parametry klimatyzatorów i sposób odprowadzenia skroplin. 

Uwaga! Klimatyzatory zlokalizowane na wschodniej i południowej ścianie budynku 

zabudować  (dostosować wizualnie do elewacji oraz wykonać dodatkowe wyciszenie 

ograniczające hałas emitowane w kierunku działek sąsiadujących) 

 

 

Pytanie 71. 

Poz przedmiaru 39- czy tynki ścian mają być w kat.II /stan deweloperski/,jeżeli tak to brak jest 

pozycji na gruntowanie i szpachlowanie ścian pod malowanie 

Odpowiedź: 

Ściany mają być wykończone do odbioru budynku. Powierzchnia ścian, gruntowana 

szpachlowana i wykończona farbami emulsyjnymi kolor biały. 

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. 

 

 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 08.03.2021 r. godz. 09:00.  

 Powyższe wyjaśnienia dotyczą części zadanych przez Wykonawców pytań, 

odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu. 

 

 

 

 

                            BURMISTRZ 

 

/-/  Mirosław Wędrychowicz 
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