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Nr postępowania:  SA.270.9.2022 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym na podstawie Art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz.U. z 2022, poz. 1710   z późn. zm.).  
 
NAZWA ZAMÓWIENIA:  
Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej  „Wilczy 
Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo.    
 
Dotyczy: zapytań  przesłanych w dniu 15.12.2022  dotyczących dokumentacji 
projektowej i  SWZ  
 
I. Zapytanie z dnia 15.12.2022   w związku z ogłoszonym postępowaniem 
przetargowym.  
 
Pytanie:  

W zawiązku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania i koniecznością ponownego 
wykonania wycen prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.12.2022 r. W 
chwili obecnej w związku z końcem roku bardzo długo oczekujemy na otrzymanie wycen. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert . 
 
II. Zapytania z dnia 15.12.2022   w związku z ogłoszonym postępowaniem 
przetargowym.  
 
Pytania:  
1. W jakim celu są potrzebne wsporniki ścienne do kolumn jeśli punkt wyżej przewidziane 
są głośniki do zabudowy sufitowej?.  
2. Czy dopuszcza się rozwiązanie bazujące na jednym procesorze sygnałowym o ilości 
wejść/wyjść 8x8 zamiast dwóch? Funkcjonalnie będzie to identyczne rozwiązanie.  
 
Odpowiedzi: 
 
Ad.1.2. Proszę skalkulować głośniki w zabudowie sufitowej, dopuszcza się rozwiązanie na 
jednym procesorze . 
 
III. Zapytania z dnia 15.12.2022    
 
Pytania:  
Proszę o odpowiedź na pytania 
1. W opisie technicznym branży sanitarnej (pkt. 2.3) istnieje zapis o rozbudowie i 
przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej. Proszę o 
załączenie dokumentacji technicznej (projektu zagospodarowanie terenu z naniesionymi 
studniami, rurociągami wraz z profilami). 
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2. Na etapie składania oferty przetargowej Oferent nie jest w stanie określić ciśnienia 
wypływu wody z hydrantu. Czy w związku z powyższym należy wycenić zestaw 
hydroforowy do podnoszenia ciśnienia instalacji hydrantowej? Jeżeli tak to proszę o 
podanie parametrów ww. zestawu. 
3. Czy należy wycenić urządzenia sanitarne białego montażu? Jeżeli tak to proszę o 
podanie rodzajów umywalek, brodzików oraz czy mają być miski wiszące czy kompakty. 
Brak w opisie w dokumentacji technicznej. 
4. W przedmiarze robót (przedmiar pomocniczy) widnieje pozycja z montażem armatury 
spłukującej miski ustępowe elektroniczne na podczerwień, w dokumentacji technicznej 
brak opisu. Proszę o informację czy należy wycenić armaturę na podczerwień czy 
przyciski spłukujące mechaniczne a może miski jako tradycyjne kompakty? 
5. Proszę o zamieszczenie rozwinięcia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej 
instalacji wody oraz wewnętrznej instalacji c.o. 
6. W opisie technicznym oraz na załączonej wizualizacji widnieją grzejniki stalowe płytowe, 
natomiast na rzutach w dokumentacji technicznej dobrane zostały grzejniki żeliwne. Jakie 
grzejniki należy wycenić? Jeżeli płytowe to proszę o podanie rodzajów i wielkości 
grzejników płytowych. 
7. W łazienkach również dobrano grzejniki żeliwne zamiast łazienkowych. Czy należy 
wycenić grzejniki żeliwne czy łazienkowe? Jeżeli łazienkowe to proszę o podanie rodzajów 
i wielkości. 
8. W związku z dużymi rozbieżnościami i brakami w dokumentacji technicznej prosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert. 
 
Odpowiedzi:  
 
Ad.1. Przetarg nie obejmuje zewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmuje natomiast  
prace na zewnątrz budynku niezbędne do jego użytkowania w tym schody jak na projekcie 
zagospodarowania (1x na gruncie, 2x stalowe pomalowane do R60), kostka brukowa, 
budynek jest przyłączony do wewnętrznej sieci  z oczyszczalnią ścieków.  
 
Ad.2.3.4.5.6.7. Wszelkie instalacje należy wykonać i wycenić w oparciu o projekt branży  
sanitarnej  i przedmiar branży sanitarnej etapu I i II  z uwzględnieniem opisów i rysunków,   
grzejniki płytowe kompaktowe, w łazienkach łazienkowe (drabinki). W ofercie wyliczyć 
instalację p-poż  i  wewnętrzną hydrantową bez zestawu podnoszenia ciśnienia.  
 
Ad.8. Zamawiający  nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.    
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