
ŚDS.ZP.21.01./1.2015                      Krapkowice, dn. 2015.08.05 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ  

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  
Krapkowicach Os. XXX-lecia 23” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami, 

udzielam wyjaśnień do treści SIWZ i dokonuję zmiany jej treści  jak niżej :  

Pytanie nr 1: Czy sufit powieszony ma być z płyt G-K na stelażu czy typu 

Armstrong co sugeruje opis poz. 158 przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Sufit należy wykonać z płyt G-K  w pomieszczeniach 103,111,109 

ze względu na strefę p.poż. od istniejącego budynku. W pozostałych 

pomieszczeniach należy wykonać sufit typu Armstrong.  

Pytanie nr 2: Prosimy o podanie rozwiązania zadaszenia przeszklonego nad 
wejściem głównym do budynku „B'' rodzaj konstrukcji ( tj. stal nierdzewna, stal 

malowana , aluminium itp. oraz materiał pokrycia ( szkło hartowane, poliwęglan 
komorowy itp.) , bo udostępniona dokumentacja tego nie precyzuje oraz n. 

wejściem do pomieszczeń nr 106 i 107 z zewnątrz. 
 
Odpowiedź: Zadaszenie należy wykonać ze szkła hartowanego wraz z 

konstrukcją ze stali nierdzewnej. Nad wejściem do pomieszczenia 106 i 107 nie 
projektuje się zadaszenia.  

 
Pytanie nr 3:  Proszę o podanie kolorystyki elewacji oraz jednoznaczne 
określenie tynku elewacji 

np. mineralny malowany farbami ( jakie farby- emulsja, akrylowe, silikonowe 
itp. )lub tynk akrylowy barwiony w masie itp. 

 
Odpowiedź: Kolorystyka elewacji jest uzależnione od kolorystyki blach typu T 

i  obróbek blacharskich ( ograniczona paleta producenta blach) i koloru 

dostępnego dla sunbreakerów 

w zestawach: 

RAL ciemniejszy- jaśniejszy szary 

RAL 9007-9006 lub jak nie będzie: 

RAL 7040-7035 lub 

RAL 7001-7040(7042) lub 

RAL 7036-7035 

W adekwatnym kolorze pomalowane elementy stalowe konstrukcji dachu. Farby 

do malowania elewacji przyjąć sylikonowe adekwatnie do tego tynki mineralne. 



Cokoły wykonać z tynków żywicznych w podobnej kolorystyce szarości jak 

elewacja kolor ciemniejszy. 

Pytanie nr 4: Prosimy podać kolorystykę stolarki okien i drzwi ( ma to wpływ na 
ich cenę ) oraz żaluzji zewnętrznych ( elewacja południowa i zachodnia ) oraz 

wewnętrznych ( czy maja być na wszystkich oknach ? ) 
Czy drzwi zewnętrzne mają być z PCW czy aluminiowe ( do pom.111 i 112 oraz 

pomiędzy 111 i 113 jak i do pom. 106 i 107 ). Czy drzwi wewnętrzne do 
poszczególnych pomieszczeń mają być z materiału drewnopochodnego , czy z 
PCW lub aluminium co sugeruje zapis pkt. 7.12  wiersz 8-9 PB Architektury. 

Jeżeli drewnopochodne to jakiej klasy czy np. PORTA Enduro ( wzmocnienia z 
blach u dołu i w pasie środkowym ). 

Wobec tak dużych wątpliwości najlepszym rozwiązaniem będzie zamieszczenie 
wykazu stolarki okien i drzwi z ich szczegółowym opisem. 
 

Odpowiedź: Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej projektowana jest jako 

biała wraz z roletami w kolorze białym. Rolety nie montować w oknach 

pomieszczeń  107, 108, 104. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy wycenić 

jako  aluminium z elementami PCW  (płyciny) lub aluminiowe lakierowane w 

kolorze białym. We wszystkich drzwiach obustronne poziome pochwyty dla 

niepełnosprawnych. 

Pytanie nr 5:  Czy przy umywalkach i zlewach oraz w pom. sanitarnych ściany 
maja być obłożone płytkami ceramicznymi ? 

 
Odpowiedź: Przy umywalkach i zlewach oraz  w pom sanitarnych ściany należy 

obłożyć płytkami ceramicznymi w kolorze białym – płytki o wym. 10x20 lub 

15x30. 

Pytanie nr  6: Czy w budynku „ A'' mają być wykonane prace opisane w pkt. 4 
PB Architektury wiersz 3-20 łącznie z robotami naprawczymi tj. malowanie , 

płytkowanie itp. 
 
Odpowiedź: W budynku „A” należy wykonać prace opisane w pkt 4PB 

architektury wiersz 3-20 łącznie z robotami naprawczymi – malowanie , 

płytkowanie itp. 

Pytanie nr 7:  Z jakiego materiału maja być opisane w pkt. 7.14  PB 
Architektury poręcze na wys. 90 cm   i odboje na wys. 15 cm od poziomu 

posadzki ? 
 

Odpowiedź:  Poręcze opisane w pkt 7.14 PB Architektury na wys. 90 cm i 
odboje wycenić ze stali nierdzewnej. 

                                          
Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie badań geologicznych na podstawie 
których wykonano projekt budowlany. 

 
Odpowiedź: . Brak wykonywanych badan geologicznych dla projektu 

budowlanego. Projektant kierował się odkrywkami grunt na głębokość 2,0 m – są 

to żwiry średnie i piaski a poniżej występują skały i margle wapienne. 



Pytanie nr 9:  Prosimy o podanie bliższych danych na temat dostawy wg  

rysunku T-2 z technologii stanowiska garncarskiego 75*75*60 sztuk 1, którego 
to dostawa ma być zgodnie z zapisem SIWZ strona 2 – opis przedmiotu 

zamówienia. 
 
Odpowiedź: Nie należy zamawiać stanowiska garncarskiego a jedynie obudowę 

pieca ceramicznego w pom 107 w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ze 

szkła hartowanego na wys. 2,1 m - ochrona przed poparzeniem. Obudowa o 

wym. 1,0x1,0 wraz z drzwiami o szer. 90cm. 

 

Pytanie nr 10: Proszę o podanie ilości wykonania poszczególnych elementów 
zagospodarowania dróg, chodników itp. oraz rodzaju materiału na nawierzchnie i 
podbudowy. Poz. 197 przedmiaru robót mówi o nawierzchni z asfaltobetonu i 

kostki brukowej betonowej jako komplet 1. Ponieważ na działce są istniejące 
utwardzenia prosimy podać, ile nowych elementów ma być wykonanych. Projekt 

zagospodarowania terenu (część opisowa) mówi ogólnie o pow. utwardzonych 
1116, 2 m2 oraz o utwardzeniach istniejących i projektowanych, a rys. A – 1 tez 
tego jednoznacznie nie wyjaśnia. Zał. nr 8 do SIWZ tj.  STWiOR jest opracowany 

dla ul. 3- go Maja i też nie wyjaśnia powyższego. 
 

Odpowiedź: Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 9 –

przedmiar robót, uzupełnia się o przedmiary robót w branży drogowej wraz z  

urządzeniem terenów zielonych– w zał. 

Dodatkowe uwagi: 

Należy wycenić do montażu: 

- 6 umywalek zwykłych  

- 1 sedes zwykły 

- 2 sedesy dla niepełnosprawnych wraz z poręczami 

- 2 umywalki dla niepełnosprawnych wraz z poręczami 

oraz dozowniki na mydło przy wszystkich zlewach i umywalkach oraz pojemniki 

na papier toaletowy  

Należy również wycenić oznakowanie dróg i kierunków ewakuacji oraz hydrant 

H25 wraz z wężem półsztywnym 20 mb. 

Pytanie nr 11: Brak jest opisu konstrukcji ( załączono jedynie część obliczeń 

statycznych ). Z opisu  PB Architektury w pkt. 7.6 stropodachy wynika ze nad 
skrzydłami budynku są podciągi stalowe walcowane a nad holem podciągi 
stalowe kratowe. Na rysunkach konstrukcji  nr K4, K5,i K6 widać wiązary 

dachowe skratowane w ilościach: 
             Wiązar nr 2 -2 sztuki 

             Wiązar nr 1 -10 sztuk 
             Wiązar nr 3 -10 sztuk 
Gdzie zatem rysunki podciągów walcowanych ? Jaki jest układ  wiązarów nr 1-



3  ? 

Brak jest rzutu zestawczego rozmieszczenia elementów stalowych dachu. 
Prosimy o udostępnienie tego rysunku. 

 
Odpowiedź: Należy przyjąć 3 podciągi kratowe  Wiązar nr 1 -3 zgodnie z 

rysunkiem konstrukcji Wiązary lokalizowane w osiach 13-15 oraz podciągi 

walcowane typu IPE 240 w ilości 8 sztuk zlokalizowane w osiach B,C,D, E1 oraz 

L2, M, N, O zgodnie z załączonym rysunkiem zestawczym K2 i K3 rzuty 

elementów konstrukcyjnych. 

Pytanie nr 12: Zgodnie art. 29.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 

Ponadto ust.2 w/w art. 29 ustawy wskazuje, że właściwe opisy przedmiotu 
zamówienia mają wpływ na uczciwą konkurencję i nie można ich przedstawiać w 
sposób nieodpowiedni. 

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

narzucił wynagrodzenie ryczałtowe, prosimy o udostępnienie projektów 

wykonawczych i przedmiarów robót jasno przedstawiających wszystkie 

wymagania w zakresie branży instalacji elektrycznych oraz ewentualnych 

instalacji niskoprądowych.  

Opublikowane fragmenty projektu w żaden sposób nie można traktować jako 

dokumentację jednoznacznie i wyczerpująco opisującą instalacje elektryczne i 

niskoprądowe w planowanym obiekcie. 

Brak projektu i przedmiaru uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty, co 

narusza w/w zapisy ustawy.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania od nr 37-45.  

Pytanie nr 13: Analogicznie jak wyżej prosimy o udostępnienie projektu 

wykonawczego i przedmiarów robót w zakresie robót związanych  z wykonaniem 
dróg dojazdowych, chodników i zagospodarowaniem terenu.  

Opublikowany plan zagospodarowania w żaden sposób nie można traktować jako 

projekt dróg i dojść w obrębie obiektu, jednoznacznie i wyczerpująco opisujący 

zakres robót drogowych, co skutkuje j.w.  

Odpowiedź: Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 9-

przedmiar robót uzupełnia się o przedmiary robót dot. branży drogowej wraz z 

zagospodarowaniem terenu – w zał.  

Pytanie nr 14: Na podstawie przesłanek okr. w pytaniu nr 1 prosimy o 
udostępnienie szczegółowej specyfikacji ilościowej i szczegółowych opisów 

technicznych w zakresie wyposażenia do zabudowania w ramach technologii 
pokazanej na rysunku T2.  

Brak szczegółowych opisów spowoduje, że wyposażenie proponowane przez 

firmy najtańsze będzie najniższej jakości i niekompatybilne technicznie                

i wizualnie. Chyba nie takie są oczekiwania Zamawiającego. 



Odpowiedź: Wykaz elementów wyposażenie do zamówienia ujęto w specyfikacji 

przetargowej (patrz dział I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, uwaga) pozostałe 

elementy wyposażenia z rysunku technologii T2 Zamawiający zamówi odrębnie i 

nie stanowią one przedmiotu niniejszego zamówienia.  

Pytanie nr 15: Prosimy o uzupełnienie brakującego zestawienia stolarki okienno-

drzwiowej, określającego jej kształt i parametry, ponieważ jej brak uniemożliwia 
wykonanie rzetelnej wyceny spełniającej oczekiwania Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Opis okien wynika z elewacji rzutów ujętych w dokumentacji 
projektowej. Ponadto: patrz odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 16: Prosimy o uzupełnienie działu przedmiaru „budowa łącznika 
pomiędzy budynkiem A i B” o pozycje zawierające pokrycie dachowe PCW. 

 

Odpowiedź: Pokrycie dachowe łącznika z PCV – należy wykonać na pow. 

3,61*6,10=21,90 m2 

Pytanie nr 17: Prosimy o uzupełnienie części konstrukcyjnej projektu o rysunki 
szczegółowe płyty fundamentowej łącznika. 

 

Odpowiedź: Należy przyjąć płytę żelbetową o gr 15 cm zbrojoną podwójną 

siatką z prętów stalowych o śr. 12 mm – ilość prętów ich rozstaw przyjąć 

analogicznie jak płyty stropowej łącznika rys. nr K2 

 
Pytanie nr 18: Brak średnic przewodów na rysunku instalacji wody zimnej i 

ciepłej. Prosimy o uzupełnienie rysunków.  

Odpowiedź: Na rysunkach znajdują się średnice przewodów. 

 

Pytanie nr 19: Czy instalacja wody ciepłej ma być realizowana bez cyrkulacji?  

Odpowiedź: W istniejącym budynku brak jest instalacji cyrkulacyjnej, w 

projektowanym obiekcie również jej nie przewidziano. 

 

Pytanie nr 20: Brak na rysunku i w opisie wyszczególnienia armatury na w/w 

instalacjach. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Należy przyjąć zawory odcinające na instalacji kulowe np. TA 500, 
zawory odcinające przy przyborach sanitarnych na wodzie zimnej i cwu, 

wodomierze dla wody zimnej i ciepłej np. Metron WS 3,5. 
 

Pytanie nr 21: Brak średnic i spadków na rysunku instalacji kanalizacji 

sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie.  



Odpowiedź: Na rysunku znajdują się średnice przewodów. 

Pytanie nr 22: Brak na rysunku instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowania 

pionów oraz czyszczaków na poziomach. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Na rysunku znajdują się wrysowane piony wraz z oznaczeniem. 

 

Pytanie nr 23: Brak wymiarów kanałów wentylacyjnych na rysunku wentylacji 

mechanicznej. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 10 

do SIWZ – dokumentację projektową uzupełnia się o rysunki S-3 i S-5 – w zał. 

 

Pytanie nr 24: Brak wymiarów kratek wentylacyjnych oraz ich typu. Prosimy o 

uzupełnienie.  

Odpowiedź: Należy przyjąć kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne w 

pomieszczeniach np. TROX AT 125x325 z możliwością indywidualnej regulacji 

strumienia i kierunku wylotu powietrza. 

 

Pytanie nr 25: Czy kanały wentylacyjne mają być izolowane? Jeśli tak to jakim 

materiałem i o jakiej grubości.  

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne mają być izolowane zgodnie z wymaganiami 

Rozp. 75 oraz PN. 
 

Pytanie nr 26: Jak mają być podparte i zabezpieczone kanały wentylacyjne 

biegnące po dachu.  

Odpowiedź: Kanały mają być  podparte zgodnie z projektem konstrukcyjnym, 
zabezpieczone zgodnie z wym. Rozp. 75 oraz PN. 
 

Pytanie nr 27: Nie podano parametrów wentylatorów wyciągowych ( wydajność, 

spręż dyspozycyjny, moc, napięcie, sposób regulacji). Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Parametry podane są w projekcie oraz specyfikacji urządzeń. 

 

Pytanie nr 28: Brak w projekcie elektrycznym zasilania i zabezpieczenia 

wentylatorów. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: : Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 

10 do SIWZ – dokumentację projektową uzupełnia się o rysunki S-3 i S-5 – w 

zał.  

 

Pytanie nr 29: Brak na rysunkach instalacji odprowadzania skroplin z 

klimakonwektorów. Prosimy o uzupełnienie.  



Odpowiedź: Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 10 

do SIWZ – dokumentację projektową uzupełnia się o rysunki S-3 i S-5 – w zał.  

 

Pytanie nr 30:  Brak na rysunkach instalacji wody lodowej: trasy przewodów, 

średnice, armatura, rodzaj i grubość izolacji. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Na rysunkach znajdują się trasy przewodów oraz średnice. Izolacja 

zgodnie z  Rozp. 75 oraz PN. 
 

Pytanie nr 31: Brak zasilania i zabezpieczenia klimakonwektorów w projekcie 

elektrycznym. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: : Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 

10 do SIWZ – dokumentację projektową uzupełnia się o rysunki S-3 i S-5 – w 

zał.  

 

Pytanie nr 32: Jak jest realizowany pobór powietrza obiegowego przez 

klimakonwektory (klimakonwektory zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych 

a klimatyzowane są zamknięte pomieszczenia sąsiednie - jak realizuje się powrót 

powietrza z pomieszczenia do klimakonwektora)?  

Odpowiedź: Sposób realizacji przepływu powietrza jest określony na rysunkach. 

 

Pytanie nr 33: Jak ma być realizowana wentylacja pomieszczeń w okresie 

zimowym kiedy nie pracuje klimakonwektor (wentylator klimakonwektora nie 

pracuje) bądź w razie awarii klimakonwektora?  

Odpowiedź: Wentylacja zapewniona przez mechaniczną wymianę powietrza za 

pomocą centrali wentylacyjnej. 
 

Pytanie nr 34: Czy na instalacji mają być montowane tłumiki, jeśli tak to 

miejsce ich usytuowania.  

Odpowiedź: Nie.  

Pytanie nr 35: Nie podano parametrów technicznych klimakonwektorów. 

Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Znajdują się w specyfikacji urządzeń. 

 

Pytanie nr 36: Brak parametrów centrali wentylacyjnej (wydajność, spręż 

dyspozycyjny, moc nagrzewnicy, sposób odzysku ciepła). Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Znajdują się w specyfikacji urządzeń. 

Pytanie nr 37: Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji 

elektrycznej 

Pytanie nr 38: Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych 



Pytanie nr 39: Prosimy o udostępnienie rysunków dotyczących lokalizacji i 

zakresu rozbudowy rozdzielnicy  głównej w istniejącym budynku. 

Pytanie nr 40: Prosimy o udostępnienie rysunku trasy kabla zasilającego 
rozdzielnicę TB w nowym budynku  z rozdzielnią główną w istniejącym budynku. 

Pytanie nr 41: Proszę o jednoznaczne określenie , jakim kablem będzie zasilana 
rozdzielnia TB w nowym budynku.W opisie projektu w pkt.3 jest kabel YKY 

5x16mm2 a w pkt.4 jest kabel YKY 5x50mm2  

Pytanie nr 42: Czy w nowym budynku Inwestor nie planuje instalacji 

komputerowej i telefonicznej antywłamaniowej ,monitoringu,sygnalizacji pożaru 
?(nie ma rysunków w projekcie) 

Pytnaie nr 43: Czy w projektowanym budynku ma być wyłącznik p-pożarowy 
odcinający zasilanie? 

Pytanie nr 44: W zaprojektowanej rozdzielni TB brak zabezpieczeń do zasilania 
klimatyzacji. 

Pytanie nr 45: W zakresie jakiej branży jest oprzewodowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacji.  

Odpowiedź na pytania od nr 37 – 45: Dokonuje się zmiany terści SIWZ, w 

ten sposób, że załacznik nr  10 do SIWZ – dokumentacja projketowa, uzupełnia 
się o opis techniczny (instalacje elektryczne)  i rysunki E1-E3  oraz dokonuje się 
zmiany treści załącznika nr 9 –przedmiar robót uzupełnia się o przedmiary robót 

dot. branży elektrycznej – w zał.     

 
Ponadto dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że: 

- w dziale III SIWZ- Opis sposobu obliczenia ceny oferty, po wyrazach:  

„Ponadto cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty (…) i inne niezbędne” 

dodaje się wyrazy o brzmieniu: „w tym również wynikające z wyjaśnień 
udzielonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia”.     

- w załączniku nr 1 –Formularz ofertowy, w pkt. 5 po wyrazach: 

„Ponadto cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty (…) i inne niezbędne” 

dodaje się wyrazy o brzmieniu: „w tym również wynikające z wyjaśnień 
udzielonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia”.   

W wyniku powyższej zmiany anuluje się dotychczasową treść załącznika nr 1 do 

SIWZ i nadaje nowe brzmienie – w zał.   

- w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy, w §2 ust. 2, po wyrazach :  

 „Ponadto cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty (…) i inne niezbędne” 
dodaje się wyrazy o brzmieniu: „w tym również wynikające z wyjaśnień 

udzielonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia”.    



W wyniku powyższej zmiany anuluje się dotychczasową treść załącznika nr 7 do 

SIWZ i nadaje nowe brzmienie – w zał.   

- w dziale VII SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert dokonuje 
się zmiany tych terminów i ustala nowy termin: 

- termin składania ofert do dnia 18.08.2015 do godz. 14:00 

- termin otwarcia ofert w dniu 18.08.2015 o godz. 14:15  

 

 
 

 

          Podpisała:  

         /-/ Aleksandra Mrosek  

              Dyrektor ŚDS 


