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Warszawa, 30.11.2017 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

- część II 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

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

 

Pytanie nr 1:  

Brak sposobu posadowienia - przekroje konstrukcyjne – pokazane tylko zarysy fundamentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sposób posadowienia budynku pokazano w projekcie budowlanym oraz w opisie 

technicznym „Konstrukcja”, które zostały opublikowane na stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2:  

Brak zestawień stali zbrojeniowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zestawienie stali zbrojeniowej należy przyjąć zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 3:  

Brak elementów żelbetowych takich jak belki, podciągi, słupy rdzenie, ściany żelbetowe, szyby windowe, 

nadproża itp? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie opublikowanego na stronie Zamawiającego projektu budowlanego, 

Oferent ma możliwość oszacowania ilości poszczególnych elementów żelbetowych. 

 

Pytanie nr 4:  

Brak stropów kondygnacji IV÷VII. 

Odpowiedź: 

Brakujące projekty zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: 

Brak przekrojów z naniesionymi warstwami (są tylko 2 i to bardzo ogólne). 

Odpowiedź: 

W ramach koncepcji wielobranżowej oraz projektu budowlanego zostały opublikowane rysunki z detalami 

przekrojowymi przez budynek, szczegółowo pokazującymi układ warstw w większości przegród (rys. NKSZ-

PB-A-6.01, 02, 03, oraz 5.01). 
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Pytanie nr 6: 

Brak specyfikacji stolarki okiennej i drzwiowej i ślusarki aluminiowej (wytyczne zestawienia) 

Odpowiedź: 

Zestawienie stolarki okiennej, drzwiowej i ślusarki aluminiowej zostanie uzupełnione w terminie 01.12.2017r. 

 

Pytanie nr 7: 

Brak detali i zestawienia balustrad i portfenetrów. 

Odpowiedź: 

Detale balustrad zostały przedstawione min. na rysunku o nazwie „Detal-Przekrój przez elewację budynku  

4 kondygnacyjnego_1”. 

 

Pytanie nr 8: 

Brak planu zagospodarowania terenu 

Odpowiedź 

W wersji elektronicznej koncepcji wielobranżowej uwzględniony jest rysunek PZT w formacie dwg, natomiast 

w wersji elektronicznej projektu budowlanego ujęto również rysunek w formacie pdf. 

 

Pytanie nr 9: 

W przesłanych materiałach jest inwentaryzacja zieleni do wycinki – pytanie czy są stosowne zezwolenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie pismem z 29.11.2017 r. (opublikowane: 30.11.2017) 

– odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 10: 

W dostarczonej dokumentacji są przedmiary na poszczególne zakresy prac ale zgodnie z zapisami SIWZ są 

one tylko orientacyjne, w związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie dokumentacji celem umożliwienia 

opracowania rzetelnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnił materiały przetargowe o projekt budowlany, który został umieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie izolacji termicznej pomiędzy nieogrzewanymi klatkami 

schodowymi i korytarzami, a mieszkaniami na poziomie U ≤ 1 W/m2•K.? Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą 

o podanie rozwiązania, które powinno zostać wykonane na w/w Inwestycji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przewidziano rozwiązanie polegające na zastosowaniu okładziny z płyty 

poliuretanowej termoizolacyjnej wykończoną jednostronnie płytą G-K np. Eurothane G 20mm, co daje 

współczynnik U≤ 0,77W/m2*K. Płyta układana jest od strony lokali mieszkalnych, co pozwoli na brak 

konieczności wykończenia ścian klatek schodowych. Rozwiązanie zostało opisane w projekcie budowlanym 

w specyfikacji materiałowej i w przedmiarze. 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o przekazanie warunków podłączeniowych do sieci wod-kan oraz cieplnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o: 

- warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych, 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji, 

- zapewnienie dostaw ciepła dla celów c.o. i c.w.u, 

- inwentaryzację dendrologiczna, 

- zestawienie drzew, 

- załącznik 1 – Inwentaryzacja zieleni w wersji elektronicznej zapisane w formacie *pdf i *dwg. 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o informację jaką objętość zbiorników retencyjnych należy przyjąć do wyceny i w jakiej technologii 

(np. skrzynki rozsączające)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zbiorniki retencyjne na wody deszczowe przedstawione na PZT w południowej  

i północnej części działki nie wchodzą w zakres prac budowlanych przedmiotowego przetargu. 

Zbiorniki są projektowane przez Biuro Projektów Gospodarki Wodno- Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o.o.  na 

zlecenie KIWK Sp. z o.o.  

W opisie w PB punkt 4.3. Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych zawarto szczegóły związane 

ze sposobem włączenia się do sieci kanalizacji deszczowej zewnętrznej. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Jarosław Kozłowski 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 


