
Kielce, dn. 13.12.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.272.10.2022 

Wojewódzka Stacja 

 Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kielcach  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Do wszystkich zainteresowanych 

Zgodnie z art. 284 ust. 2  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie 

Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy 

laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach””,  znak sprawy: ZP.272.10.2022.  

 

Pytanie 1. 1. § 2 ust. 1 lit a) Umowy  

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dokumentacji i pojęcia „całej”. Słowa „w tym” wskazują na katalog 

otwarty, a w SWZ wskazane jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Co zatem wchodzi w skład 

całej dokumentacji, poza dokumentacją projektową? W lit b) mamy odniesienie do dokumentacji 

projektowej, a nie enigmatycznie wskazanej w lit a) całej dokumentacji. Podobnie do dokumentacji 

projektowej odnosi się § 10 umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia poprzez 

odniesienie do dokumentacji projektowej, której zakres został określony w § 10 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający za całość dokumentacji rozumie: 

3. Dokumentacja projektowa składać się będzie z: 

1) projektu architektoniczno–budowlanego, który Wykonawca dostarczy w pięciu 

egzemplarzach; 

2) projektu wykonawczego, z podziałem na branże, który Wykonawca dostarczy w czterech 

egzemplarzach; 

3) kosztorysu inwestorskiego, który Wykonawca dostarczy w czterech egzemplarzach; 

4) przedmiaru robót, który Wykonawca dostarczy w czterech egzemplarzach; 

5)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, którą Wykonawca dostarczy w czterech 

egzemplarzach; 

6) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, którą Wykonawca dostarczy w dwóch 

egzemplarzach; 

7)  innych opracowań wymaganych przepisami prawa. 

 

W związku z tym Zamawiający modyfikuje postanowienie: 

Było:  

 § 2 ust. 1 lit a)  opracowanie całej dokumentacji, w tym dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

zadania: „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie Państwowej 

Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy laboratorium dotyczącą 

budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach””(zwana dalej 

„dokumentacją projektową”); 

 



Jest:  

§ 2 ust. 1 lit a)  opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 3 w tym dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu 

„Wzmocnienie Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją 

pracy laboratorium dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Kielcach””(zwana dalej „dokumentacją projektową”); 

 

Pytanie 2. 2. § 4 ust. 1 pkt 23) Umowy  

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez wykreślenie zdania 2 o treści:  

„Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli 

wszystkich podmiotów w nim wymienionych.”. Przedmiotowe zdanie może się okazać niemożliwe do 

wypełnienia, z uwagi na brak współdziałania podwykonawców, w związku z zakończeniem przez nich 

prac, a Zmawiający na podstawie stosownych umów podwykonawczych i dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę jest w stanie zweryfikować prawdziwość listy podwykonawców i 

jej treści. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 3: 3. § 4 ust. 3 Umowy  

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez wykreślenie zdania 3 o treści: „Brak 

posiadania aktualnego ubezpieczenia jest podstawą do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.”. Żaden z przepisów prawa nie umożliwia Zamawiającemu wstrzymanie płatności z 

powodu nie spełnienia akcesoryjnych zobowiązań Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 353 1 Kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ocenie Zamawiającego proponowane 

postanowienie umowne w świetle wskazanego wyżej przepisu jest dopuszczalne.  

 

Pytanie 4: 4. § 5 ust. 5 Umowy 

Prosimy  o skorygowanie odesłania do ust. 5 poprzez zmianę na odesłanie do ust. 6. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 w następujący sposób:  

Było: 

§ 5 ust. 5 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wskazane poniżej w 

ust. 5 dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Jest:  

§ 5 ust. 5 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wskazane poniżej w 

ust. 6 dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

Pytanie 5: 5. §  7 ust. 4 Umowy 

Prosimy o doprecyzowanie, że termin o którym zostanie poinformowany Wykonawca będzie, zgodnie 



z ustawą PZP, nie krótszy niż 7 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par. 7 ust. 4 w następujący sposób:  

Było:  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Jest:  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zgodnie z art. 465 ust. 4 uPzp, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

 

Pytanie 6: 6. § 8 ust. 4 Umowy 

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez dodanie, że chodzi o zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy – co jest zgodne z ustawą PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienie:  

Było:  

4. Warunkiem zapłaty za roboty wykonane w podwykonawstwie jest przedstawienie przez 

Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu na 

ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku braku tych oświadczeń 

Zamawiającemu przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy o kwotę 

wynikającą z zakresu powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w stosunku do 

którego powstały zaległości finansowe w zapłacie wynagrodzenia. 

Jest:  

4. Warunkiem zapłaty za roboty wykonane w podwykonawstwie jest przedstawienie przez 

Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu na 

ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, które stało się wymagalne. W przypadku braku 

tych oświadczeń Zamawiającemu przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia należnego 

wykonawcy o kwotę wynikającą z zakresu powierzonego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w stosunku do którego powstały zaległości finansowe w zapłacie wynagrodzenia. 

 

Pytanie 7: 7. § 9 ust. 1 Umowy 

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez określenie terminu zakończenia robót 

w miesiącach adekwatnie do zakładanego okresu realizacji zamówienia. Określenie datą tego terminu 

przy braku daty granicznej zawarcia umowy powoduje, że Wykonawca może zostać zmuszony do 

realizacji umowy w terminie niemożliwym do jej wykonania, gdy zawarcie umowy przeciągnie się z 

przyczyn od niego niezależnych. 

Odpowiedź: Zamawiający określił termin wykonania umowy poprzez wskazanie daty tj. do dnia 

01.12.2023 r. Powodowane jest to finansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej. Ostateczny termin rozliczenia Zamawiającego/ Beneficjenta z Unią Europejską to 

31.12.2023 r., dlatego też Zamawiający określił termin w konkretnej dacie, gdyż sam nie ma możliwości 

przekroczenia wskazanego wyżej terminu.  

 

Pytanie 8:  8. § 11 ust. 10 Umowy 

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez odniesienie kary umownej do 

wynagrodzenia za dokumentacje projektowa oraz zmniejszenia procentowej wartości kary umownej 

do 10%, z uwagi na rażące wygórowanie kary na poziomie 40 %.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na powyższe. 



 

Pytanie 9: 9. § 13 ust. 3 Umowy 

Prosimy o zmianę postanowień przedmiotowego ustępu poprzez zmianę miesiąca czerwca  na 

odpowiedni okres liczony od podpisania umowy. Obecne brzmienie odnoszące się do czerwca  zakłada 

podpisanie umowy nie później niż do końca roku 2022, co w żaden sposób nie jest zagwarantowane. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 10: 10. § 13 ust. 4 Umowy 

Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez zastąpienie słów „Maksymalna łączna” słowem 

„Każdorazowa”. W innym przypadku wartość 10 % jest wartością iluzoryczną, gdyż jeżeli pierwsza 

waloryzacja pochłonie 10 % to druga nie będzie mogła odnieść skutku. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy: Zmiana wynagrodzenia może następować raz na pół roku. 

Biorąc pod uwagę terminy wyznaczone w niniejszym postępowaniu m.in. termin składania ofert 

(16.12.2022 r.) i termin na wykonanie przedmiotu zamówienia (01.12.2023 r.) wskazać należy, że w 

okresie realizacji umowy przypadnie jeden pół roczny okres. Zamawiający nie zakłada jego 

wielokrotności.  

 

Pytanie 11: 11. § 16 ust. 1 pkt 1), 4) i 11) Umowy 

Prosimy o modyfikację postanowienia pkt 1) poprzez zmniejszenie wartości procentowej kary 

umownej do 15 %.   

Prosimy o modyfikację postanowienia pkt 4) poprzez wykreślenie słów „tj. bez pisemnej zgody 

Zamawiającego”, albowiem przerwanie robót może znajdować uzasadnienie w wielu czynnikach 

niezależnych od Wykonawcy, dla których zgoda Zamawiającego nie może być ogranicznikiem. 

Prosimy o modyfikację postanowienia pkt 11) poprzez zmniejszenie wartości procentowej kary 

umownej do 0,1 %.   

Odpowiedź: Odnośnie § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy Zamawiający nie wyraża zgody.  

Odnośnie §16 ust. 1 pkt 4 Umowy  

Było:  

4) za nieuzasadnione przerwanie robót tj. bez pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

nieuzasadnionej przerwy licząc od 7 dnia przerwy, 

Jest:  

4) za przerwanie robót bez pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień nieuzasadnionej 

przerwy licząc od 7 dnia przerwy, 

 

Odnośnie § 16 ust. 1 pkt 11 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12: 12. § 16 ust.42 Umowy 

Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez zamienienie słów „bez konieczności 

składania” na słowa „na podstawie”. Oświadczenie o potrąceniu musi być wyartykułowane przez 

Zamawiającego, brak jest możliwości potrącenia bez złożenia oświadczenia w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w załączonym wzorze umowy nie ma § 16 ust 42. Jednakże 

Zamawiający uznaje że Pytającemu chodzi o ust. 4 i Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ust.  4.  

Było: 

 4. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie 

niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie. 



Jest: 

 4. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie 

niniejszej umowy w oparciu o wystawioną notę odsetkową. 

 

Pytanie 13: 13. § 18 ust. 4 Umowy 

Prosimy o uniezależnienie określonych w przedmiotowym postanowieniu działań od przyczyn z jakich 

doszło do odstąpienia od umowy. W każdym bowiem przypadku Strony powinny rozliczyć wykonane 

do dnia odstąpienia prace. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 18 ust. 4 pkt 3 w następujący sposób:  

Było:  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót w toku, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

Jest:  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót w toku, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia.  

 

Pytanie 14: 14. § 18 ust. 5 Umowy 

Prosimy o wyjaśnienie o jakie zabezpieczenie chodzi w pkt 1).§ 18 obejmuje regulacje dot. odstąpienia 

a nie zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienie: 

 

Było: 

 1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym 

zakresie, 

Jest: 

 1)  w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 4 

pkt 1 – wykonać je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić jego wykonanie innemu 

podmiotowi, 

 

Pytanie 15: 15. § 19 ust. 7 lit a) Umowy 

Prosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia, albowiem wystąpienie wad nieistotnych zgodnie 

z poglądami doktryny prawa, jaki i orzecznictwem sądowym nie uzasadnia odmowy odbioru, albowiem 

wady takie usuwane są w reżimie rękojmi lub gwarancji, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. 

 

Pytanie 16: 16. § 20 ust. 1 i 5 Umowy 

Prosimy o wykreślenie jednego z przedmiotowych ustępów albowiem dotyczy tego samego. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa ust. 5 w § 20 Umowy.  

 

Pytanie 17: 1.Prosimy o udostępnienie rysunków inwentaryzacji: rzuty pięter, przekrój, elewacja w 

wersji np.: pdf? 

Odpowiedź: Inwentaryzacja oraz projekt instalacji elektrycznych zostały udostępnione w dniu 



09.12.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674229  

 

Pytanie 18: 2. Jaka jest moc kotłów grzewczych działających w budynku. Na wizji lokalnej 

przedstawione były dwa kotły.  

Odpowiedź: co 260 kW , cuw 71 kW. 

 

Pytanie 19: 3.Jaka jest powierzchnia użytkowa poszczególnych kondygnacji? 

Odpowiedź: Powierzchnie użytkowe poszczególnych kondygnacji są podane na rysunkach (rzuty 

pięter).  

 

Pytanie 20: 4.Czy jest rezerwa mocy i miejsce w rozdzielni elektrycznej. Jaka jest moc przyłącza energii 

do budynku obecnie.  

Odpowiedź: Moc przyłączeniowa 135 kW zabezpieczenie przed licznikowe 250A , posiadamy rezerwę 

mocy jak i miejsce w rozdzielni. 

 

Pytanie 21: 5.Czy można udostępnić rysunek warstw dachu, jeżeli nie, to prosimy opisać.  

Odpowiedź: Stropodach wentylowany ocieplony kłaczkami wełny mineralnej 15 cm dach ocieplony 

styropianem 10 cm pokryty papą termozgrzewalną. 

 

Pytanie 22: 1.Prosimy o zamieszczenie rzutów kondygnacji z rozmieszczeniem pomieszczeń do 

modernizacji 

Odpowiedź: Rzuty zostały udostępnione na stronie. 

 

Pytanie 23: 2.W Programie funkcjonalno-użytkowym odnośni instalacji elektrycznej jest opis 

"Planowana jest wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED we wszystkich 

pomieszczeniach (ogólnie 520 szt.)". Prosimy o wyjaśnienie czy podana liczba sztuk 

odnosi się do ilości pomieszczeń czy opraw. 

Odpowiedź: Podana liczba odnosi się do opraw. 

 

Pytanie 24: 3.Prosimy o wyjaśnienie jakimi przewodami (miedziane lub aluminiowe) jest wykonana 

istniejąca instalacja elektryczna. Czy w przypadku aluminium jest ona do wymiany. 

Odpowiedź:. Instalacja wykonana jest w miedzi.  

 

Pytanie 25: 4.Prosimy o wyjaśnienie czy oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne jest w zakresie 

zamówienia brak w pomieszczeniach i na korytarzach. 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 26: 5.Prosimy o wyjaśnienie czy są pomieszczenia w których wymagane są oprawy specjalne 

Odpowiedź: Nie ma takich pomieszczeń.  

 

Pytanie 27: 6.Prosimy o podanie przewidywanej mocy paneli fotowoltaicznych 

Odpowiedź: Moc paneli fotowoltaicznych powinna być dostosowana do pompy ciepła cuw 

wspomagającej kocioł gazowy cwu. 

 

Pytanie 28: 7.Prosimy o informacje, czy oddymianie klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych 

wchodzą w powyższy zakres zadania ? 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674229


Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 29: 8.Prosimy o informację, czy wentylacja pomieszczeń piwnicznych z rekuperacją wchodzi w 

zakres zadania ? 

Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres zadania.  

 

Pytanie 30: 9.Prosimy o informację, czy oddymianie korytarzy piwnicznych wchodzi w zakres zadania 

? 

Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres zadania. 

 

Pytanie 31: 10.Prosimy o informację, czy istniejąca klimatyzacja jest do demontażu i utylizacji czy do 

odzysku ? 

Odpowiedź: Do odzysku.  

 

Pytanie 32: 11.Prosimy o informację, czy w dygestoriach pozostają istniejące wyciągi? Jeśli tak to 

proszę o podanie wydajności wentylatorów wyciągowych 

Odpowiedź: Tak pozostają, wydajność 1600 m3/h.  

 

 Pytanie 33: 12.Prosimy o informację jaki zakres temperaturowy ma być zachowany w 
poszczególnych pomieszczeniach (laboratoria). 
Odpowiedź: Zgodnie z aktualnymi przepisami.  
 

 

Pytanie 35: 13.Prosimy o informację, jaki dokładnie zakres ma obejmować modernizacja instalacji 

ciepłej wody użytkowej . 

Odpowiedź: Patrz pytanie 58. 

 

Pytanie 36: 14. Prosimy o informację, na temat stanu instalacji orurowania ciepłej wody użytkowej 

Odpowiedź: Instalacja sprawna.  

 

Pytanie 37: 15. Prosimy o informację, na temat czy instalacja orurowania ciepłej wody użytkowej 

wchodzi w zakres zadania. 

Odpowiedź: W zakresie podłączenia pompy ciepła pieca gazowego do cwu. 

 

Pytanie 38: 16. Prosimy o podanie mocy kotła c.w.u. 

Odpowiedź: 71 kW.  

 

Pytanie 39: 17. Prosimy o podanie zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej w celu prawidłowego 

doboru pompy ciepła. 

Odpowiedź: Obecnie w budynku funkcjonuje pic gazowy o mocy 71 kW. 

  

Pytanie 40: 18. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji grzejników, ilości i moce grzewcze w celu 

prawidłowego doboru. 

Odpowiedź: Brak inwentaryzacji grzejników dobór należy dokonać na etapie projektu. 

 

Pytanie 41: 19.Prosimy o udostępnienie projektu instalacji centralnego ogrzewania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem.  



 

Pytanie 42: 20.Prosimy o udostępnienie rzutów budynku 

Odpowiedź: Inwentaryzacja oraz projekt instalacji elektrycznych został udostępniony w dniu 

09.12.2022 r.  

 

Pytanie 43: 21. Prosimy o udzielenie odpowiedzi ,czy w zakresie jest wymiana rur instalacji centralnego 

ogrzewania w całości lub części 

Odpowiedź: W zakresie wymiany źródła ciepła ewentualnie wymiany grzejników. 

 

Pytanie 44: 22. Prosimy o przedstawienie informacji na temat długości oraz średnic rur do instalacji 

centralnego ogrzewania w których ma być wymieniana izolacja. 

Odpowiedź: Należy dokonać pomiarów na etapie projektu. 

 

Pytanie 45: 23. Prosimy o protokół stanu technicznego orurowania instalacji centralnego ogrzewania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. 

 

Pytanie 46: 24. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków inwentaryzacji budynku 

Odpowiedź: Inwentaryzacja oraz projekt instalacji elektrycznych został udostępniony w dniu 

09.12.2022 r. 

 

Pytanie 47: 25.Zwracamy się z prośbą o podanie warstw pokrycia dachu 

Odpowiedź: patrz odpowiedz pytanie 21. 

 

Pytanie 48: 26. Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju warstw na istniejącej elewacji . 

Odpowiedź: Styropian 10 cm. 

 

Pytanie 49: 27. W związku z dużą ilością pytań do postępowania zwracamy się z prośbą o przesunięcie 

terminu złożenia ofert 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

 

W  rozdziale XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Przed zmianą jest:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_kielce w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.12.2022 r. do godziny 10.00  

Po zmianie jest:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_kielce w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20.12.2022 r. do godziny 10.00 

Przed zmianą jest:  

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.12.2022 r. o godzinie 10.15, 

jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

Po zmianie jest:  



7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 20.12.2022 r. o godzinie 10.15, 

jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

W rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Przed zmianą jest:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.01.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Po zmianie jest:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.01.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Pytanie 50: 1.Czy w zakresie prac dotyczących wykonania nowych warstw na cokole należy również 

uwzględnić izolację fundamentów 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 51: 2. Proszę o wskazanie materiału z którego wykonane są ściany zewnętrzne budynku pod 

kątem wymaganej grubości izolacji i spełnienia wymaganego w przedmiocie zamówienia 

współczynnika U do 0,2W/m*K. 

Odpowiedź: Dopuszcza się dokonania odkrywek na etapie projektu.  

 

Pytanie 52: 3. Stropodach - czy Inwestor wskazuje konkretny typ izolacji stropodachu: wełna mineralna 

czy styropian? 

Odpowiedź: Modernizacja przegrody Dach płyty z wełny mineralnej λ=0,035.  

 

Pytanie 53: 4. Prosimy o udostępnienie rzutów budynku w celu właściwego oszacowania zakresu 

architektury oraz instalacji CO; CWU; chłodu, elektryki. 

Odpowiedź: Inwentaryzacja oraz projekt instalacji elektrycznych został udostępniony w dniu 

09.12.2022 r. 

 

Pytanie 54: 5. Co należy rozumieć pod sformuowaniem: Wykonawca, w swoim zakresie, powinien ująć 

także prace jak i elementy koncepcji zagospodarowania, które nie zostały wyszczególnione, ale są 

ważne lub niezbędne dla poprawnego funkcjonowania terenu, jak również dla uzyskania gwarancji. Czy 

przewidywane są zmiany na PZT? 

Odpowiedź: Przewiduję się wykonanie nowej opaski budynku. 

 

Pytanie 55: 6. Czy Inwestor w ramach przedsięwzięcia jw. przewiduje zmiany dotyczące z 

Zagospodarowaniem terenu np nowe chodniki, miejsca parkingowe -co wiąże się z wykonaniem mapy 

do celów projektowych? 

Odpowiedź: Nie przewidujemy. 

 

Pytanie 56: 7. Czy w ramach wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu mają być 

lokalne obniżenia sufitów czy należy uwzględnić ich całkowitą wymianę.? 

Odpowiedź: Należy uwzględnić całkowitą wymianę. 



 

Pytanie 57: 8. Czy w ramach wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu sufity i 

grzejniki w części laboratoryjnej mają być wykonane jako higieniczne? 

Odpowiedź: Tak, jako higieniczne.  

 

Pytanie 58: 9. Czy zakres dotyczy faktycznie zmiany pieca na nowy oraz dodania pomp ciepła, czy tylko 

dodania pomp ciepła jako wspomagających instalacje -zgodnie z wizją lokalną te informacje nie do 

końca zgadzały się z zapisami z Zakresu zamówienia, prosimy o uściślenie. 

Odpowiedź: modernizacja instalacji cwu, planuje się wymianę kotła gazowego wraz z zastosowaniem 

pompy ciepła i paneli PV wspomagających efektywność pracy instalacji ( pkt 6.3 PF-U). 

 

Pytanie 59: 10. W ramach dokumentacji projektowej wymienione jest pozwolenie wodnoprawne, 

czy Inwestor przewiduje odprowadzenie nowych ścieków do kanalizacji z zakresu inwestycji . 

Odpowiedź: jeżeli by wynikało to z projektu. 

 

Pytanie 60: 1. Prosimy o potwierdzenie że fakturowanie częściowe w zakresie wykonania robót 

budowlanych o którym mowa w § 8 ust. 7 wzoru umowy następować będzie w okresach 

comiesięcznych, wg stanu zaawansowania prac w danym miesiącu kalendarzowym. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 8 ust 7 : 7. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, płatne w miarę i 

odpowiednio do postępu robót, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Rozliczenie następować będzie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem.  

 

Pytanie 61: 2. Z uwagi na fakt iż według naszej analizy na wykonanie dokumentacji i realizację robót, 

uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie konieczne jest zabezpieczenie okresu około 11 

miesięcy , prosimy o odpowiedź na pytanie czy w sytuacji kiedy podpisanie umowy będzie możliwe 

dopiero po dacie 13.01.2023r. Wykonawca będzie miała zagwarantowany ten 11- sto miesięczny okres 

realizacji przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: Nieprzekraczalny termin na realizację zamówienia to 01.12.2023 r. Podanie terminy 

określonego datą spowodowane jest źródłem finansowania przedmiotowego zamówienia. 

Zamawiający ze środków pochodzących z funduszy UE musi się rozliczyć do 31.12.2023 r., bez 

możliwości przesunięta tego terminu.  

 

Pytanie 62: 3. Czy w sytuacji kiedy urzędowe terminy uzyskania ewentualnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie będą przekroczone przez organy administracji publicznej z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy to czy okoliczność ta będzie podstawą do zmiany terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy i zostanie wprowadzona do umowy jako przesłanka zmiany terminu? 

Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej.  

 

Pytanie 63: 4. Paragraf 8 ust. 1 powołuje stawkę podatku Vat w wysokości procentowej, żaden z 

zapisów umowy/ SIWZ nie zakłada automatycznej zmiany wynagrodzenia (brutto) na okoliczność 

zmiany stawki podatku, prosimy zatem o wprowadzenie ( ostatecznie o potwierdzenie ) zapisów z 

których jasno będzie wynikać iż dokona się zmiana wynagrodzenia brutto na okoliczność zmiany 

stawek podatku Vat. 

Odpowiedź: art. 436 pkt 4 ustawy Pzp traktuje m.in. o zmianie stawki podatku Vat w przypadku umów 

zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający nie przewiduje, dłuższego niż 12 

miesięcznego okres trwania umowy. Zamawiający opisał przesłanki zmiany umowy w § 12 umowy oraz 

przesłanki waloryzacji wynagrodzenia w § 13 umowy.  



Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 1 w następujący sposób:  

Było:  

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy - jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto:…………. zł 

(słownie złotych:……………………………….) plus podatek  VAT w wysokości  23%  tj. …………….. zł 

(słownie złotych: ……………………………..) tj. brutto:………...zł (słownie  złotych: 

…………………………………………………...), w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo–

kosztorysowej w wysokości netto:…………. zł (słownie złotych:……………………………….) plus 

podatek  VAT w wysokości  23%  tj. …………….. zł (słownie złotych: ……………………………..) tj. 

brutto:………...zł (słownie  złotych: …………………………………………………...). 

Jest:  

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy - jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto:…………. zł (słownie 

złotych:……………………………….) plus podatek  VAT w wysokości  …..%  tj. …………….. zł (słownie złotych: 

……………………………..) tj. brutto:………...zł (słownie  złotych: …………………………………………………...), w tym 

koszt wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej w wysokości netto:…………. zł (słownie 

złotych:……………………………….) plus podatek  VAT w wysokości  ….%  tj. …………….. zł (słownie złotych: 

……………………………..) tj. brutto:………...zł (słownie  złotych: …………………………………………………...). 

 

Pytanie 64: 5. Paragraf 9 ust. 3 przewiduje że przekazanie terenu robót nastąpi w dniu podpisania 

umowy, wraz z przekazaniem terenu budowy powstaje odpowiedzialność wykonawcy za szkody 

powstałe na terenie budowy, tymczasem w pierwszej kolejności Wykonawca ma wykonać zakres 

związany z opracowaniem dokumentacji . Czy zatem zostanie w umowie zmieniony zapis ust. 3 w 

następujący sposób: ,, Przekazanie terenu robót nastąpi wciągu 5 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 65: 6. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść ust.3 § 14 tak aby termin na usuwanie wady był 

ustalany w odwołaniu do możliwości technicznych wykonania prac związanych z usunięciem danej 

wady, a niekoniecznie zawsze by było to 14 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 66: 7. W § 16 ust. 1 pkt. 1 przewiduje się karę umowną naliczaną Wykonawcy z tyt. odstąpienia 

na poziomie 30% wynagrodzenia. Z uwagi na rażąco wygórowaną jej wysokość , czy Zamawiający nie 

narażając się na ewentualne sądowe miarkowanie tej kary , zmniejszy tę wartość kary do 15% 

wynagrodzenia ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

Pytanie 67: 8. W § 16 ust. 1 pkt. 3 przewiduje się karę umowną naliczaną Wykonawcy z tyt. nieusunięcia 

w terminie wad na poziomie bardzo wysokiego - 0,4 % wynagrodzenia. Zwracamy uwagę że to 

restrykcja stanowiąca dwukrotność sankcji za zwłokę w dochowaniu terminu realizacji, dlatego 

prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zastosuje odniesienie procentowe dla tej kary 

tożsame dla terminowego wykonania i utrzyma ją na poziomie 0,2 % wynagrodzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  

Było:  

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego odbiorze 

końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości – 0,4 %, 



wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

Jest: 

 3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego odbiorze 

końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości – 0,2 %, 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

 

Pytanie 68: 9. Przesłanka naliczenia kary z § 16 ust. 1 pkt. 4 jest nieuprawniona, w sytuacji w której 

najistotniejsza kwestią jest sankcyjność z tytułu niedochowania termu realizacji. Może mieć miejsce 

sytuacja w której obie sankcje ( zarówno ta z pkt. 1 jaki i ta z pkt 4 ust. 1 § 16 umowy ) będą naliczane 

łącznie ale i również i taka, w której sam fakt zaistnienia przerwy w realizacji może nie mieć żadnego 

wpływu na dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Czy zatem Zamawiający zrezygnuje z 

tej sankcji kary mając do wykorzystania kare za nieterminowe wykonanie? 

Odpowiedź: Przesłanka w pkt 1 traktuje o odstąpieniu (ostateczna decyzja Wykonawcy o zejściu z placu 

budowy), przesłanka z pkt 4 mówi o przerwaniu robót (Wykonawca pozostaje na placu budowy lecz 

nie wykonuje prac). Zamawiający nie rezygnuje z żadnego z postanowień.  

 

Pytanie 69: 10. Prosimy o zmniejszenie limitu naliczania kar umownych z § 16 ust. 3 z dotychczasowego 

40% do 20%. Limit sięgający blisko połowy wysokości wynagrodzenia powoduje że kary umowne 

umowa traktuje nie jako element dyscyplinujący, ale potencjalnie przysparzający Zamawiającemu 

środków niezależnie od tego czy okoliczność objęta sankcją kary wyrządziła szkodę Zamawiającemu 

czy też nie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 70: 11. Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasady symetrii praw i obowiązków 

stron umowy w której obie strony mają także zobowiązania o charakterze niepieniężnym, wprowadzi 

zapisy przewidujące dopuszczalność naliczania kar umownych (w § 16) w przypadku nieterminowego 

przekazania terenu budowy lub nieterminowego przeprowadzenia zgłoszonych odbiorów częściowych 

i końcowego (zastrzeżenie kar umownych na rzecz W-cy jest równie uzasadnione – wyrok KIO sygn. akt 

KIO/UZP 1698/10)? 

Odpowiedź: Do obowiązków Zamawiającego należy m.in przekazanie terenu robót, zapewnienie 

odbioru robót w terminach określonych w umowie oraz terminowa płatność za wykonane i odebrane 

prace. Zgodnie z art. 431 ustawy PZP: Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia. To w interesie Zamawiającego jest 

terminowość w wypełnianiu swoich obowiązków, w szczególności również ze względu na rozliczenia 

Zamawiającego z Unią Europejską (finansowanie zamówienia). 

 

Pytanie 71: 12. Obie przesłanki do odstąpienia od umowy z § 18 ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) powinny być 

uzupełnione w taki sposób aby dopuszczalność ich zastosowania mogła mieć miejsce dopiero po 

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na poprawę. 

Uzasadniamy to także tym, iż przesłanka z § 18 ust. 3 na tożsamą okoliczność jak w ust. 1 pkt. 2 tj. 

realizacji sprzecznie z umową ( w ust. 1 pkt. 2) jest ,,niezgodnie z umową „ ) będzie się mogła 

aktualizować dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu. Nadto zważyć należy że 

odstąpienie od umowy jest najsurowszym orężem Zamawiającego które nie powinno mieć 

zastosowania przy uchybieniach dających się poprawić. Dlatego , czy Zamawiający wyrazi zgodę na 



uzupełnienie dotychczasowej treści ust. 1 o dodatkową treścią : ,, … przy czym dla przesłanki z pkt 2) i 

pkt 3) odstąpienie będzie poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego na podjęcie prac lub na poprawę naruszenia „ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

Pytanie 72: 13. Czy w § 18 ust. 4 Zamawiający w zapisach dot. wzajemnych rozliczeń uwzględni także 

koszty materiału zakupionego przez Wykonawcę na potrzeby inwestycji ? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 73: 14. Czy Zamawiający potwierdza że w przypadku odstąpienia z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy odpowiednie zastosowanie będą mieć zapisy § 18 ust. 4 pkt 2) – 4) dotyczące 

rozliczenia się Zamawiającego z Wykonawcą z tyt. należycie wykonanych do dnia odstąpienia prac i 

zakupionych na realizację materiałów? Takie potwierdzenie naszym zdaniem zniweluje ryzyko 

Zamawiającego dokonywania rozliczeń wg przepisów ogólnych k.c. tj. zwrotu tego co zostało 

wyświadczone. 

Odpowiedź: Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą co do faktycznie wykonanych robót. 

Niedopuszczalne jest rozliczenie z zakupionych materiałów w sytuacji gdy np. Wykonawca kupi 

wszystkie okna ale ich nie zamontuje, Zamawiający zostałby z oknami bez montażu, a przedmiotem 

zamówienia nie jest dostawa okien a termomodernizacja której elementem jest wymiana stolarki 

okiennej.  

 

Pytanie 74: 15. Prosimy o uzupełnienie zapisów 19 ust. 2 i ust. 4 o treści wskazujące maksymalny czas 

trwania odpowiednio: odbiorów częściowych ( tj. ile dni na podpisanie protokołów od dnia ich złożenia 

ma inspektor nadzoru )oraz odbioru końcowego – licząc od daty jego rozpoczęcia. 

Odpowiedź: § 19 ust. 2.  

Było:  

2. Odbiory częściowe odbywać się będą na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót 

przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Jest: 

2. Odbiory częściowe odbywać się będą na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót 

przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Inspektor Nadzoru zatwierdza protokoły w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

 

 W § 19 ust. 4  Zamawiający nie dokonuje zmian.  

 

 

Pytanie 75: 1. Co rozumieć przez zapis w programie funkcjonalno – użytkowym w pkt. 10.1 Wymagania 

dotyczące warunków wykonania, tj.: sprawdzenie pod względem wytrzymałościowym nośności gruntu 

na podstawie opinii geotechnicznej . W jakim celu Wykonawca ma sprawdzić pod względem 

wytrzymałościowym nośności gruntu na podstawie opinii geotechnicznej? 

Odpowiedź: Jeżeli wynikałoby to z uwarunkowań projektowych.  

 

Pytanie 76: 2. Co rozumieć przez zapis w programie funkcjonalno – użytkowym w pkt. 6.3 Instalacje w 

opisie dot. Instalacji C.O., tj.: „zastosowanie zaawansowanej automatyki” dla instalacji c.o.? 

Jakich funkcjonalności Zamawiający oczekuje pod określeniem „Zaawansowana automatyka” w 

instalacji C.O.? 

Odpowiedź: funkcjonalność automatyki zostanie ustalona na podstawie uzgodnień dokumentacji 



projektowej. 

  

Pytanie 77: 3. Czy zastosowana pompa ciepła ma być typu Split czy Monoblok? 

Odpowiedź: Ustalone będzie fazie ustalania projektu. 

 

Pytanie 78: 4. Instalacja chłodu. Należy dla wszystkich pomieszczeń zaprojektować i wykonać instalację 

chłodu. W jakiej technologii Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji chłodu: - instalacja centralna 

z chłodnicami na kanałach wentylacji mechanicznej (brak możliwości ustawienia różnych temperatur 

w poszczególnych pomieszczeniach) - instalacja oparta na VRF - instalacja oparta na urządzeniach typu 

split lub multisplit - inne rozwiązanie (prosimy podać) 

Odpowiedź: Ustalone będzie fazie ustalania koncepcji projektowej. 

  

Pytanie 78: 1. W związku z przedstawieniem inwentaryzacji pomieszczeń, prosimy o informację, czy 

pomieszczenia nr 101 (1 piętro), 201 (2 piętro), 301 (3 piętro) oznaczone jako wentylatorownia, mogą 

być wykorzystane w tym celu (montaż urządzeń wentylacyjnych). 

Odpowiedź: Tylko 301.  

 

Pytanie 79: 2. Czy w pomieszczeniach z dygestoriami ma być klimatyzacja? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 80: 1. W związku z udostępnieniem inwentaryzacji pomieszczeń, proszę o informację, czy pom. 

nr 101 (1 piętro), 202 (2 piętro), 303 (3 piętro) opisane jako wentylatorownia, mogą być wykorzystane 

w tym celu? 

Odpowiedź: Jak w pytaniu 78.  

 

Pytanie 81: 2. Czy pomieszczenia z dygestoriami również mają być klimatyzowane? 

Odpowiedź: Jak w pytaniu 79. 

 

Pytanie 82: 1. Proszę o podanie parametrów technicznych kotła do celów c.w.u. (moc kotła) oraz rodzaj 

gazu zasilającego instalację? 

Odpowiedź: 71 kW gaz ziemny E. 

 

Pytanie 83: 2. Czy izolacja cokołu obejmuje tylko część nadziemną, czy również ścianę podziemną? 

Odpowiedź: Obejmuje również podziemną.  

 

Pytanie 84: 3. Na budynku istnieją dwa balkony ze zniszczonymi elementami-okładziny ceramiczne, 

balustrady. Czy Zamawiający, zakłada wymianę tych elementów? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 85: 4. Na dachu i elewacji znajdują się jednostki zewnętrzne klimatyzacji, co należy z nimi 

zrobić? 

Odpowiedź: Zdemontować i przekazać Inwestorowi.  

 

Pytanie 86: 5. Czy Zamawiający zakłada, malowanie korytarzy i pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych, 

po wykonaniu prac instalacyjnych w tych pomieszczeniach. 

Odpowiedź: Nie. 

 



Pytanie 87: 6. Prosimy o podanie materiału dla izolacji termicznej stropodachu oraz podanie grubości? 

Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi 

Odpowiedź: Modernizacja przegrody dach płyta z wełny mineralnej λ=0,035.  

 

Zamawiający do wyjaśnień załącza zaktualizowany Załącznik nr 6 Projekt umowy 

Termomodernizacja z waloryzacją- po zmianach.  

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz wyjaśnienia na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  
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