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Warszawa, 05.12.2017 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

- część III 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach (numer sprawy: 146/2017) 

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2017r. PB  

o dokumenty formalno-prawne: 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci gestorów mediów: 

- TAURON Dystrybucja S.A. 

- TAURON Ciepło Sp. Z o.o. 

- MPWiK 

- Gestor zarządzający odbiorem wody deszczowej 

- operatorów telekomunikacyjnych 

- uzgodnienia z MZUiM zjazdu z drogi publicznej na działkę.. 

Odpowiedź: 

Dokumenty formalno-prawne dotyczące warunków przyłączenia do mediów zostały umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego  w dniu 30.11.2017r. oraz w dniu 04.12.2017r.  

Zamawiający informuje, iż sieć ciepłowniczą wraz z węzłami cieplnymi będzie wykonywał ZEC Katowice. 

 

Pytanie nr 2:  

Do czyich obowiązków należeć będzie opracowanie Projektu Wykonawczego? W przypadku, gdy 

Zamawiający sceduje ten obowiązek na Wykonawcę, czy przekaże nieodpłatnie prawa autorskie do PB wraz 

z prawem do dokonywania w tymże zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że opracowanie Projektu Wykonawczego leży po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3:  

Prosimy o korektę zapisu par.14 p.1 ppkt 13. "(...) wskazanie przez Inspektora Nadzoru (...)" 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  miejsce wywozu nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych 

do powtórnego wykorzystania wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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Pytanie nr 4:  

W związku z zapisem par.14 p.1 ppkt 21 oraz ppkt 7 Umowy – prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu  

o przekazaniu do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu sporządzonego przez Zamawiającego 

wprowadzenia na plac budowy innych Wykonawców i czasu realizacji ich zakresów robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje na etapie przekazywania placu budowy nie planuje wprowadzania innych 

wykonawców niż wykonawców wybranych na każdą część zamówienia. 

 

Pytanie nr 5:  

Jakie dokumenty i opracowania będą się składać na Dokumentację Projektową wymienioną w par.18 p.1 

Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże dokumentację zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pytanie nr 6:  

Par. 21 Umowy – prosimy o potwierdzenie, że sprawdzenie, o którym mowa w par. 21 umowy obejmuje braki 

i błędy możliwe do wykrycia działając z należytą starannością bez tych, które wymagają dokonania obliczeń 

statycznych, przepływów, uziemienia, oporu, skuteczności zerowania, odporu gruntu, izolacyjności cieplnej, 

parametrów, wskaźników, współczynników itp.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że sprawdzenie o którym mowa w par. 21 umowy obejmuje braki i błędy możliwe 

do wykrycia działając z należytą starannością. 

 

Pytanie nr 7:  

W Formularzu ofertowym, w p.2 oświadczeń, oświadczamy, że akceptujemy przekazany przez 

Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdz. 4 SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

Tymczasem Zamawiający przekazał Wielobranżową Koncepcję oraz PB umieszczone na serwerze w dniu 

30.11.2017r., bez pieczątek "Strażaka" i Wydziału Architektury oraz bez pozwolenia na budowę. W dniu 1XII 

2017 na stronie ukazały się kolejne odpowiedzi modyfikujące zakres oferty. Kiedy Zamawiający przekaże 

Wykonawcom ostateczną wersję dokumentacji podlegającej oświadczeniu jak w p.2 formularza ofertowego. 

Ile czasu będą mieli Wykonawcy na analizę ostatecznych odpowiedzi i zadanie pytań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 04.12.2017r. opublikował na stronie internetowej dokumentację projektową i do dnia 

podpisania umowy nie przewiduje dokonywania w niej zmian. Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią 

pkt 23 SIWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 8 (pismo z dnia 29.11.2107 r. - ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

WYKONAWCÓW – część I), po złożeniu ofert prowadzone będą negocjacje, w wyniku których Wykonawcy 

będą składać oferty finalne i na ich podstawie Zamawiający dokona wyboru oferty/ofert 

najkorzystniejszych/najkorzystniejszej. Ponadto informujemy, iż projekt budowlany jest uzgodniony bez uwag 

przez rzeczoznawców p.poż i sanepid. 
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Pytanie nr 8:  

W przypadku rozbieżności między zapisami, prosimy o podanie hierarchii dokumentów: 

- Umowa, 

- SIWZ, 

- Oferta Wykonawcy 

- STWiORB, 

- Przedmiary, 

- Projekt Budowlany, 

- Projekt Wykonawczy 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 1 ust 3 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 

do SIWZ, w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych lub SIWZ, obowiązywać będzie najszerszy zakres robót. 

 

Pytanie nr 9:  

Proszę o podanie normy lub obowiązujących wytycznych, specyfikacji, określających konstrukcję i zasady 

montażu nakładek aluminiowych na okna PVC lub PCW. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że konstrukcja i montaż nakładek aluminiowych na okna PVC lub PCW mają zostać 

wykonane zgodnie z przekazaną specyfikacją (rysunek NKSZ-PB-A-4.02) oraz standardem dla systemu 

Aluron Gemini lub równoważnego. 

 

Pytanie nr 10:  

Czy stolarka PVC lub PCW jest koloru białego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje,  że standard wykończenia okien określony został w specyfikacji (rysunek NKSZ-PB-

A-4.02): wewnętrzna strona okna w kolorze białym, zewnętrzna w kolorze antracytowym w systemie nakładek 

aluminiowych Aluron lub równoważnym. 

 

Pytanie nr 11:  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki PVC lub PCW i aluminiowej z określeniem ich 

parametrów i wkładów szybowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokumentacja została zamieszona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

04.12.2017r. Standard okien został określony na rysunku nr NKSZ-PB-A-4.01 oraz NKSZ-PB-A-4.02. 

Parametry zostały podane również w STWIORB – Architektura. 

 

Pytanie nr 12:  

Proszę o informację z jakiej blach należy wykonać obróbki blacharskie? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

ślusarki aluminiowej (antracyt). 

 

Pytanie nr 13:  

Czy na tynkach gipsowych maszynowych należy wykonać dodatkowo gładzie gipsowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania dodatkowych gładzi gipsowych. 

 

Pytanie nr 14:  

Proszę o potwierdzenie, że budynki będą wykończone w standardzie deweloperskim. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 15:  

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o następujące pozycje: 

- daszki nad przejściami bramnymi i nad wejściami do budynków 

- wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne 

- obudowa kominów wentylacyjnych i same kominy. 

- kominy ponad połać dachową – konstrukcja, wykończenie, czapki kominowe. 

- wykończenie powierzchni płyt balkonowych, obróbki blacharskie – lub potwierdzenie braku wykończenia. 

- żelbetowe ściany szybów windowych w wykończeniu betonu architektonicznego. 

- parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 16:  

Prosimy o wskazanie  projekcie zagospodarowania terenu lub drogowym, nawierzchni mineralnych z pozycji 

od 23 do 26 przedmiaru PZT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że są to wszystkie obszary w podwórkach kwartałów wyposażone w meble miejskie, 

z wyjątkiem placów zabaw. Należy również uwzględnić odcinek utwardzony w południowej części działki 

między zgrupowaniami miejsc parkingowych na osi drogi pożarowej. 

 

Pytanie nr 17:  

Prosimy o podanie zestawienia wyposażenia na placach zabaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 
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Pytanie nr 18:  

Prosimy o podanie grubości warstwy EPDM zastosowanej na placach zabaw oraz udostepnienie przekroju 

typowego przez plac zabaw. 

Odpowiedź: 

Grubość warstwy nawierzchni EPDM dla placu zabaw należy przyjąć 7 cm.  

 

Pytanie nr 19:  

Prosimy o wskazanie, gdzie mają być zastosowane nawierzchnie z desek kompozytowych w celu weryfikacji 

ilości oraz udostepnienie przekroju typowego przez tą nawierzchnię. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem PZT oraz załączoną do niego legendą, deski kompozytowe  

przyjęte zostały w dziedzińcach kwartałów zabudowy i wyszczególnione jako „powierzchnia utwardzone  

– dziedzińce kwartałów”. 

 

Pytanie nr 20:  

Prosimy o wskazanie na rysunkach zagospodarowania terenu murów oporowych, murków ogrodzenia oraz 

schodów terenowych w celu weryfikacji ilości oraz udostepnienie rozwinięć i przekrojów przez te elementy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że szczegółowe opracowanie dotyczące umocnień terenowych, murków oporowych 

i schodów zewnętrznych zostanie przedstawione na etapie Projektu Wykonawczego.  

Na opracowanym do Projektu Budowlanego PZT zaznaczone zostały przewidziane w projekcie murki 

oporowe w dziedzińcach kwartałów  oraz schody terenowe w północnej części osiedla. Zawarty  

w opracowaniu rysunek PZT uzupełniony jest o projektowane rzędne terenowe, które bezpośrednio wskazują 

na różnice w poziomie terenu w kwartałach zabudowy, a tym samym niezbędne umocnienia terenowe. Mury 

oporowe należy przyjąć jako żelbetowe w standardzie betonu „architektonicznego” 

 

Pytanie nr 21:  

Prosimy o podanie przykładowych producentów i typów elementów małej architektury (m. in. ławki, kosze na 

śmieci, donice, stojaki rowerowe) w celu określenia standardu wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że szczegółowe opracowania dotyczące elementów wykończeniowych i małej 

architektury przedstawione zostaną na etapie Projektu Wykonawczego. W ofercie należy przyjąć elementy 

małej architektury w standardzie producenta referencyjnego: MMCité (np. ławki „Woody”) lub równoważny. 

 

Pytanie nr 22:  

Prosimy o zamieszczenie projektu lub wytycznych dotyczących fontanny wraz z projektem uzdatniania wody. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 23:  

Z uwagi na fakt, iż projekt koncepcyjny udostępniony przez Zamawiającego nie pozwala na pełną weryfikację 

pozycji przedmiarowych, prosimy o informację czy Zamawiający zapłaci za roboty dodatkowe wynikające  

z różnic pomiędzy przedmiarem, a robotami rzeczywiście wykonanymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 24:  

Czy teren osiedla ma być ogrodzony, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentem „NKSZ-PB-PZT-opis” nie przewiduje się ogrodzenia 

terenu osiedla. 

 

Pytanie nr 25:  

Prosimy o podanie parametrów płyt, z których mają być wykonane schody terenowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 26:  

Proszę o uzupełnienie zestawienia materiałów dla sieci zewnętrznych wod-kan. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać wg projektu budowlanego. 

 

Pytanie nr 27:  

Proszę o uzupełnienie zestawienia materiałów dla instalacji sanitarnych wod-kan, co, wentylacja. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać wg projektu budowlanego. 

 

Pytanie nr 28:  

Proszę o uzupełnienie profili  dla sieci zewnętrznych wod-kan. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowa dokumentacja została uzupełniona i opublikowana na stronie z przetargiem w dniu 

04.12.2017r. 
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Pytanie nr 29:  

Czy sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (wraz ze zbiornikami, osadnikami, separatorami) 

zaznaczona na planie kolorem szarym zostanie zaprojektowana i wykonana przez Katowickie Wodociągi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 30.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część II” – odpowiedź na pytanie nr 13. 

 

Pytanie nr 30:  

Czy wcinka w wodociąg 1400mm oraz sieć wodociągowa wraz ze studzienką wodomierzową zaznaczona 

na planie kolorem szarym zostanie zaprojektowana i wykonana przez Katowickie Wodociągi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 31:  

Czy sieć cieplna zaznaczona na planie kolorem różowym zostanie zaprojektowana i wykonana przez 

dostawcę ciepła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż sieć ciepłowniczą wraz z węzłami cieplnymi będzie wykonywał ZEC Katowice. 

 

Pytanie nr 32:  

Poz. 5, 6, 38, 39, 73, 74, 148, 149, 170, 171, 203, 204, 244, 245, 340, 341, 376, 377, 418, 419 przedmiaru 

sieci i przyłącza wod-kan – proszę o wyjaśnienie gdzie należy ułożyć w/w drenaż oraz studzienki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 33:  

Poz. 6, 39, 74, 149, 171, 204, 245, 341, 377, 419 przedmiaru sieci i przyłącza wod-kan –  proszę  

o wyjaśnienie gdzie należy przenieść te studzienki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 34:  

Poz. 7, 40, 75, 150, 172, 205, 246, 342, 378, 420 przedmiaru sieci i przyłącza wod-kan –  proszę  

o wyjaśnienie gdzie należy odpompować wodę ze studzienek drenarskich oraz jak została wyliczona ilość r-

g w w/w pozycjach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 
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Pytanie nr 35:  

Poz. 36, 37, 71, 72, 104, 105, 201, 202, 242, 243, 276, 277, 374, 375, 416, 417, 451, 452 przedmiaru sieci  

i przyłącza wod-kan – proszę o informację czy należy ujmować w wycenie pompowanie wody za pomocą 

igłofiltrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 36:  

Poz. 36, 37, 71, 72, 104, 105, 201, 202, 242, 243, 276, 277, 374, 375, 416, 417, 451, 452 przedmiaru sieci  

i przyłącza wod-kan – proszę o wyjaśnienie gdzie należy odpompować wodę z igłofiltrów oraz jak została 

wyliczona ilość kpl. Igłofiltrów dla w/w pozycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 37:  

Poz. 154 przedmiaru sieci i przyłącza wod-kan –  w przedmiarze jest rura PE śr. 160 natomiast na profilu  

i planie sytuacyjnym jest rura PE śr. 225. Proszę o informację jaką rurę przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 38:  

Poz. 71, 72, 73, 74, 200, 201, 202, 203, 204, 333, 334, 335, 336, 337, 464, 465, 466,467, 468, 469, 470, 

600, 601, 602, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 przedmiaru instalacje sanitarne– węzęł cieplny – proszę  

o informację czy ww węzły należy ujmować w wycenie czy są po stronie dostawcy ciepła. 

Odpowiedź: 

Dostawa węzłów ciepła jest po stronie gestora sieci ciepłowniczej. 

 

Pytanie nr 39:  

Poz. 71, 72, 73, 74, 200, 201, 202, 203, 204, 333, 334, 335, 336, 337, 464, 465, 466,467, 468, 469, 470, 

600, 601, 602, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 przedmiaru instalacje sanitarne– węzeł cieplny – jeżeli 

należy wycenić w/w węzły to proszę o uszczegółowienie pozycji tj. wyjaśnienie co należy ująć w w/w pozycji, 

proszę o zamieszczenie opisu technicznego wraz z zestawieniem materiałów dla poszczególnych węzłów 

cieplnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dostawa węzłów ciepła leży po stronie gestora sieci ciepłowniczej 

 

Pytanie nr 40:  

Poz. 132, 269, 399, 535 przedmiaru instalacje sanitarne – proszę o uszczegółowienie pozycji tj. Podanie 

typu, producenta oraz parametrów technicznych w/w zestawów hydroforowych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 41:  

Poz. 96, 99, 229, 232, 361, 364, 494, 497, 627, 630, 758, 761 przedmiaru instalacje sanitarne – proszę  

o informacje o jakie tryskacze chodzi, co należy przyjąć w ww pozycjach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 42:  

Poz. 84, 85, 217, 218, 350, 351, 483, 484, 615, 616, 746, 747 przedmiaru instalacje sanitarne – czy ilość rur 

co jest dobrze policzona, czy nie powinna być pomnożona x2 (zasilanie i powrót). Proszę o podanie jakie 

ilości należy przyjąć w w/w pozycjach. 

Odpowiedź: 

Obliczenia długości rurarzu należy wykonać na podstawie PB, Przedmiar należy traktować jako materiał 

pomocniczy. 

 

Pytanie nr 43:  

Poz. 94, 227, 359, 492, 625, 756 przedmiaru instalacje sanitarne – czy podana ilość grzejników łazienkowych 

jest poprawna ponieważ w niektórych mieszkaniach są po 2 grzejniki. Proszę o podanie jakie ilości należy 

przyjąć w w/w pozycjach. 

Odpowiedź: 

Ilość grzejników należy obliczyć na podstawie PB. 

 

Pytanie nr 44:  

Poz. 22, 23,44, 45, 149, 150, 173, 174, 284, 285, 307, 308, 414, 415, 437, 438, 550, 551, 574, 575, 681, 

682, 703, 704 przedmiaru instalacje sanitarne - czy ilość rur wodociągowych jest dobrze policzona, Proszę 

o podanie jakie ilości należy przyjąć w w/w pozycjach. 

Odpowiedź: 

Obliczenia długości rurarzu należy wykonać na podstawie PB, Przedmiar należy traktować jako materiał 

pomocniczy. 

 

Pytanie nr 45:  

Czy należy w wycenie ujmować biały montaż (miski ustępowe, umywalki, wanny, brodziki, baterie, zawory 

pod baterie itp). Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i parametrów technicznych białego montażu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przypomina, że standard wykończenia mieszkań podano w Załącznik nr 10 do SIWZ - Standard 

Podstawowy wykończenia mieszkań M plus. Dodatkowo Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne 

pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” 

(opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 5. 
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Pytanie nr 46:  

Czy grzejniki oraz instalację co w lokalach usługowych należy ujmować w wycenie. Jeżeli tak to proszę  

o uzupełnienie dokumentacji tj. Podanie parametrów technicznych grzejników, długości rur (brak na 

rysunkach). 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 06.12.2017r. 

 

Pytanie nr 47:  

Poz. 59, 188, 322, 452, 589, 718 przedmiaru instalacje sanitarne – w w/w pozycjach znajdują się zlewy 

natomiast brak jest baterii do zlewów. Proszę o informacje czy należy je ująć w wycenie, jeżeli tak to proszę 

o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 45. (ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

WYKONAWCÓW – część III). 

 

Pytanie nr 48:  

W związku z tym, iż z projektu zamieszczonego przez Zamawiającego nie można stwierdzić faktycznych 

ilości obmiarowych proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 29.11.2017r. „ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA WYKONAWCÓW – część I” (opublikowane: 30.11.2017r.) – odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 49:  

Proszę o potwierdzenie, iż budowa stacji transformatorowej oraz sieć średniego napięcia SN nie jest 

przedmiotem wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami, stację transformatorową oraz sześć złączy kablowych 

będzie wykonywał Tauron Dystrybucja. 

 

Pytanie nr 50:  

Proszę o wskazanie miejsca z którego będzie można zasilić placu budowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zasilenie placu budowy Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 51:  

Projekt budowlany – brak schematów rozdzielnic elektrycznych (RG, TA, TP, RWC i TM). 

Odpowiedź: 

Schematy rozdzielnic zostaną opracowane w projekcie wykonawczym.  
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Z tablicy administracyjnej przewiduje się zasilanie oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, wind i 

wentylacji. W segmentach średniowysokich zasilanie klapy oddymiającej.  

Tablice piętrowe są to typowe tablice z możliwością zabudowy do 6 liczników z zabezpieczeniem 

przedlicznikowym i zalicznikowym np. HAGER.  

RWC rozdzielnica natynkowa IP 64 z zabezpieczeniem obwodów elektrycznych tj. pompy co, pompy cwu, 

szafki AKP, gniazda remontowego i oświetlenia. 

W projekcie budowlanym przedstawiono schemat RG i TM. 

 

Pytanie nr 52:  

Proszę o uzupełnienie projektu budowlanego o schematy ideowe instalacji teletechnicznych jak i instalacji 

oddymiania. 

Odpowiedź: 

Schematy zostaną opracowane w PW. Instalacja oddymiania występuje tylko w segmentach VIII 
kondygnacyjnych i składa się z: centrali oddymiania np. RNZ 44xx czujek OSD23 przycisków RT45 oraz 
okablowania. 
Instalacja antenowa oparta na multiswitchach Terra, okablowanie Triset 113. 
Instalacja logiczna oparta na katalogu CC Partners lub BKT. 
W zakresie instalacji domofonowej cyfrowa instalacja domofonowa.  

 

Pytanie nr 53:  

Proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych montowanych w częściach wspólnych budynków. 

Odpowiedź: 

W korytarzach należy przyjąć plafoniery LED 830 1600 lm Opal IP 44 a w klatkach schodowych plafoniery 

LED 830 3000 lm Opal IP 44 

 

Pytanie nr 54:  

Proszę o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja. 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na pytanie udzielono w pytaniu nr 1 

 

Pytanie nr 55:  

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych,  

w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym,  prosimy o potwierdzenie, że 

jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry 

rozwiązań projektowych jednak nie  muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są 

nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zasady dot. stosowania rozwiązań równoważnych opisane zostały w pkt 4 ppkt 

18 SIWZ.  
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Pytanie nr 56:  

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji 

projektowej, jak również w pozostałej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, błędy te nie 

obciążają Wykonawcy. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę w/w błędów Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje o nich Zamawiającego, oraz dokona stosownej wyceny w tym zakresie, którą przekaże 

Zamawiającemu, a Zamawiający na własny koszt dokona poprawek tychże błędów lub zleci ich usunięcie 

Wykonawcy za uzgodnionym wynagrodzenie. Zmiana ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia związana 

z wprowadzeniem poprawek w/w błędów zostanie pokryta w całości przez Zamawiającego 

Odpowiedź: 

Umowa ma charakter ryczałtowy, zaś przedmiary inwestorskie stanowią materiał pomocniczy. Po stronie 
Wykonawcy jest oszacowanie wszystkich kosztów realizacji inwestycji. 
 

Pytanie nr 57:  

W związku z faktem iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia brutto, 

prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego wniesienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, natomiast pozostałe 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy będzie potrącana przez Zamawiającego z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę z tyt. wykonania przedmiotu zamówienia. Ewentualnie prosimy o rozważenie możliwości 

obniżenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do np. 3% wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w następujący sposób: 

Pkt 12 ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2) Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść co najmniej 70% wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość w 

zakresie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (maksymalnie 30%) 

dokonywania potrąceń z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że 

wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 

została zawarta umowa. 

3) W przypadku nie skorzystania z rozwiązania określonego w ppkt 2), Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości przed zawarciem umowy. 

 

Pytanie nr 58:  

W związku z występowaniem rozbieżności dotyczących formy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tyt. 

wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o wskazanie czy wynagrodzenie to przybiera formę ryczałtową czy 

kosztorysową. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest forma ryczałtowa, m.in.: zgodnie z § 3 

ust. 1 Istotnych postanowień umownych, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ oraz pkt 22 SIWZ. 

 

Pytanie nr 59:  

W pkt. 11 SIWZ Zamawiający wskazał, że w przypadku składania oferty na większą ilość części wysokość 

wadium stanowi sumę wadium przewidzianych dla poszczególnych części. Prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia, a wybrania Wykonawcy 

jedynie na 1 lub 2 części, pozostała część wadium ulega zwrotowi w przypadku wniesienia wadium w formie 

gotówkowej, a w przypadku wniesienia wadium w formie np. gwarancji bakowych. Ubezpieczeniowych, 

kwota w nich ujęta będzie mogła być odpowiednio zmniejszona. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, ze 

w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia, wadium ma być wniesione 

w formie 3 odrębnych dokumenty, osobno na każde zadanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, w sytuacji składania przez 

Wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia, wymaga się złożenia wadium w odrębnych 

dokumentach, osobno na każdą Część, na którą składana jest oferta.  

Ponadto, Zamawiający potwierdza, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż 1 Część 

zamówienia, a wybrania jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie we wszystkich Częściach, na które 

została złożona oferta, część wadium dot. tych zadań, w których oferta nie została wybrana jako 

najkorzystniejsza - ulega zwrotowi (w przypadku wniesienia wadium w formie gotówkowej), a w przypadku 

wniesienia wadium w formie np. gwarancji bakowych czy ubezpieczeniowych, zwrotowi podlegać będzie 

dokument gwarancyjny dot. odpowiednio Części, w której oferta Wykonawcy nie została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

 

Pytanie nr 60:  

W związku z możliwością dochodzenia przez strony odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych  prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiającego limit wszystkich kar umownych  

w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ustanawia limit kar umownych do wysokości 20%. 

 

Pytanie nr 61:  

Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminów w jakich Zamawiający będzie zobowiązany do zakończenia 

czynności związanych z odbiorem końcowym i odbiorem ostatecznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zasady dokonywania odbiorów uregulowane zostały w § 13 ust. 4 i 5 Istotnych 

postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Pytanie nr 62:  

Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, w razie zgłoszenia wad/ usterek Wykonawca 

przystąpi do ich usuwania niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych Wykonawcy, oraz 

że termin usunięcia zgłoszonych wad/usterek nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony,  

z uwzględnieniem charakteru wady/usterki i możliwości technologicznych Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 63:  

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1,2, 4, 5, 6, 7  do np. 0,01%, 

pkt.3 do np. 5%, pkt. 8 do np. ust. 5 lit. a-c do np. 50zł. Jednocześnie prosimy o modyfikację poprzez 

zastąpienie sformułowania „nieterminowe”, zwrotem „zwłoka” w każdym przypadku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia wysokość kary określonej w  § 9 ust. 1 pkt 1) oraz 2) z 0,2% na 0,1%. Pozostałe zapisy 

dot. kar umownych nie ulegają zmianie. 

 

Pytanie nr 64:  

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed skorzystaniem z możliwości 

naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy 

zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, 

jak też odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań. 

W przypadku, gdy działania podjęte przez Wykonawcę okażą się skuteczne, Zamawiającemu nie będzie 

przysługiwało prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu, jak też do odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 65:  

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach 

oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad)  

w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz 

ich wymiany) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że materiały eksploatacyjne w częściach wspólnych muszą spełniać okres 

gwarancyjny producenta nie mniej niż 2 lata, natomiast na materiały eksploatacyjne wymienione w załączniku 

nr Załącznik nr 10 do SIWZ - Standard Podstawowy wykończenia mieszkań M plus), obowiązuje zwykła 

gwarancja na zużycie. 
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Pytanie nr 66:  

Prosimy modyfikację zapisu w zakresie okresu udzielanej gwarancji, poprzez wyłączenie z długiego okresu 

gwarancji wykorzystanych urządzeń i materiałów i zrównanie okresu udzielanej na nie gwarancji z okresem 

gwarancji udzielanej przez ich producenta, nie krótszym jednak niż 2 lata. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 67:  

Jednocześnie prosimy o modyfikację w zakresie okresu udzielanej rękojmi, poprzez zrównanie okresu 

udzielnej rękojmi na materiały i urządzenia z okresem rękojmi udzielanym przez ich producenta, nie krótszym 

jednak niż 2 lata. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 68:  

Prosimy o modyfikację postanowień umowy i ustalenie, że koszty okresowych przeglądów i konserwacji  

dostarczonych urządzeń ponosi Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 69:  

Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, a nie 

wskazanych w ofercie ani w umowie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że możliwe jest zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji,  

z zastrzeżeniem § 11 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, określającego 

szczegółowe zasady udziału podwykonawców w postępowaniu. 

 

Pytanie nr 70:  

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m in. 

w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę 

producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu 

wskazanego producenta,  nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 

materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad 

uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie 

materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 

opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej 

dla danego materiału lub urządzenia. 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 55 niniejszego pisma. 
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Pytanie nr 71:  

Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, 

placu budowy, itp. będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 72:  

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia 

przerwanych robót, utrzymania placu budowy i innych) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji.  

 

Pytanie nr 73: 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż w dalszym 

etapie przetargu prowadzone będą negocjacje i harmonogram ulegnie zmianie, prosimy o zwolnienie 

wykonawców z obowiązku złożenia go do oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy jest jednym z elementów 

podlegających negocjacji/weryfikacji cenowej, w związku z powyższym wymagane jest jego złożenie wraz  

z ofertą. 

 

 

Z poważaniem 

Jarosław Kozłowski 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 


