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Warszawa, 06.12.2017 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

- część IV 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

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

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o podanie zestawienia wyposażenia na placach zabaw. 

Odpowiedź: 

Każdy plac zabaw wyposażony będzie w zestaw zabawowy np. LAPPSET Halo, nr ref.: 230020;  huśtawka 

np. LAPPSET Tellur nr ref: 220002M oraz piaskownicę, np. LAPPSET nr ref: 137400M lub w produkty 

równoważne. 

 

Pytanie nr 2:  

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

Odpowiedź: 

Fontanna typu Dry Plaza wyposażona w minimum 35 dysz, wariant podstawowy bez iluminacji typu RGB. 

Pomieszczenie techniczne zlokalizowane pod niecką fontanny. Projekt technologii wg standardu firmy BWT 

lub równoważny. Do zasilania fontanny należy przewidzieć: 

- przewód wodociągowy fi 90 PE - długość ok 15 mb, 

- podejście kanalizacyjne fi 200 PVC - długość ok 5 mb, 

- kabel zasilający - YKY 5x6 l=60m. 

 

Pytanie nr 3:  

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

Odpowiedź: 

Szczegółowe opracowania dotyczące elementów wykończeniowych i małej architektury przedstawione 

zostaną na etapie Projektu Wykonawczego. W patio wszystkie schody terenowe wykonane będą z płyt 

betonowych, prefabrykowanych, modułowych o wymiarach 100x40x15cm, np. Polbruk Grando, kolor Latte, 

lub równoważnych. 

 

Pytanie nr 3:  

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

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

Zgodnie z oznaczeniami zawartymi na PZT w Projekcie Budowalnym, powyższy zakres nie wchodzi w zakres 

prac Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4:  

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: 

Wymienione powyżej pozycje opisują sposób odwodnienia wykopu na czas robót oraz posadowienia  

w wykopie rury drenażowej. Przyjęto odcinkowe wykonywanie robót i po zakończeniu jednego odcinka 

założono demontaż i przełożenie studzienek do kolejnego odcinka. Wykonawca może założyć inną 

technologię osuszania wykopu w przypadku pojawienia się wody w wykopie. W przedmiarach założono 

wykorzystanie studni drenażowych oraz wykorzystanie igłofiltrów. Szczegółowe założenia 

technologii  prowadzania robót (miedzy innymi sposób odwodniane a także miejsce pompowania wody  

z wykopów) leżą po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 5:  

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: 

Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4.  

 

Pytanie nr 6:  

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: 

Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4.  

 

Pytanie nr 7:  

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

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

Odpowiedź: 

Zestaw hydroforowy typ: COR-3 Helix VE 606/VR-WMS, firmy WILO lub równoważny o poniższych 

parametrach. 

Zestaw podnoszący ciśnienie do wody pitnej,  ilość pomp  - 2+1 (rezerwa)  
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- wydajność (maksymalna)- Q = 15,0 m3/h 

- wysokość podnoszenia - Hp = 20,0-60,0 m 

- łączna moc silników elektrycznych - N = 3x2,20 = 6,60 kW 

 

Pytanie nr 8:  

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 w/w pozycjach. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem w pozycji - obejmuje dostawę i montaż głowicy termostatycznej.  

 

Pytanie nr 9:  

Czy grzejniki oraz instalację c.o. 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: 

Zgodnie z zapisem w Projekcie Budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić instalację c.o.  

w lokalach usługowych: 

- w lokalach usługowych przyjęto grzejniki stalowe konwektorowe zasilane od dołu z wbudowanym zaworem 

regulacyjnym grzejnikowym i głowicą termostatyczną.  

 

Purmo Ventil Compact o wys. 200 mm (CV) lub równoważny 

- typ PURMO CV 33 200x1000 - moc nominalna ~1000 W - długość 1m 

- typ PURMO CV 33 200x1000 - moc nominalna ~2000 W - długość 2,0 m 

Zestawienie grzejników : 

Budynek A1 

2 x 1000W  

8 x 2000 W 

 

Budynek A2 

9 x 1000W  

10 x 2000 W 

 

Budynek B2 

6 x 1000W  

13 x 2000 W 

 

Budynek C1 

2 x 1000W  

6 x 2000 W 
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Budynek C2 

11 x 1000W  

12 x 2000 W 

 

Pytanie nr 10:  

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

typowego przez plac zabaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza korektę do odpowiedzi nr 18 z dnia 05.12.2017r. Grubość warstwy nawierzchni 

EPDM dla placu zabaw, którą należy przyjąć to 75 mm. 

 

 

Z poważaniem 

Jarosław Kozłowski 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 


