
1. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót budowlanych w pozycjach 32, 35, 

37- uzupełnienie o krotność. Grubość stropów i płyty schodowej wynosi 18 cm, 

a wg przedmiarów (10+1=11 cm stropy i 8+1=9cm schody) 

Odp. ad. 1.: 

Należy wyceniać zgodnie z projektem - płyty stropowe nad parterem i piętrem 

zaprojektowano gr. 18cm. Biegi schodowe zaprojektowano gr. 16 cm (spocznik 

na parterze i piętrze grubości jak stropy). 

 

2. Pytania do SIWZ: 

 

1. Bardzo proszę o doprecyzowanie parametrów ścianek mobilnych. 

a. Z jakiego materiału ma być wykonana ścianka , jaki kolor jaka 

faktura? 

Rozwiązanie systemowe, materiał dowolny, spełniający warunki 

p.poż., tech. i użytkowe, kolor biały/jasno-szary (do uzgodnienia 

przed zamówieniem). 

b. Jaką klasę niepalności powinna posiadać 

Wyposażenie stałe – klasa reakcji na ogień min. C 

(trudnozapalna). 

c. Jaką izolacyjność akustyczną powinna posiadać  wg projektu 

„Ścianki mobilne i drzwi z korytarza  do  sali konferencyjnej o 

podwyższonej izolacyjności akustycznej R’A1 min =37-40dB 

(wyposażone w dodatkowe uszczelki i opuszczane progi)” wg 

projektu Rw=55dB. 

Ścianka mobilna min. Rw= 45 dB. 

2. Proszę o doprecyzowanie wyposażenia dla niepełnosprawnych. Czy 

poręcze powinny być ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo na 

biały? 

Stal nierdzewna. 

3. Czy zamawiający dopuszcza na zastosowanie równoważnego tynku 

elewacyjnego silikatowego  np. z firmy CERESIT stanowiący 

odpowiednik STO  LOTUSAN 

Tylko w przypadku potwierdzenia spełnienia warunku równoważności 

użytkowej i technicznej – jako produkt „nie gorszy niż” 

4. Jakiego koloru powinny być Ścianki działowe systemowe  WC  

Kolor biały/jasno-szary (do uzgodnienia przed zamówieniem). 
5. Dostawa i montaż rolety stalowej ażurowej – jakie powinny być 

parametry i wymiary tej ścianki. 

Roleta antywłamaniowa, napęd elektryczny, sterowanie ręczne, 

zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem – nie dopuszcza się elementu 

pełnego. 

6. Proszę o potwierdzenie, że meble nie są objęte przedmiotem 

zamówienia.  

Nie są. 



7. Proszę o udostępnienie wymiarów i projektu logo. Jakie źródło światła 

zastosować, jaki materiał wykonania.  

Zgodnie z projektem – rozwiązanie systemowe lub indywidualne: 

wykonanie trwałe, bezpieczne, w pełni odporne na warunki 

atmosferyczne, z zachowaniem wysokich walorów estetycznych, z 

zachowaniem kolorystyki i rysunku logo PZW . Oświetlenie 

energooszczędne z równomiernym rozsyłem światła (bez cieni w 

przeziernym obszarze logo).  

 

Pytania do SIWZ: 

 

1. W czy w instalacji wodociągowej istniej potrzeba montażu zaworu 

pierwszeństwa, 

Nie ma takiej potrzeby. 

2. Proszę o doprecyzowanie parametrów zestawu hydroforowego i jego 

wyposażenia. 

Zgodnie z przedmiarem: Q=2l/s, dp=0.3MPa 

3. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie zbiornika wody deszczowej, 

podłączenia rur spustowych. 

Ujęto w przedmiarach.  
4. Brak rysunków przebiegu przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

czy przyłącze wodociągowe pozostaje bez zmian? 

Ujęto w przedmiarach, załączono rysunki. 
5. Brakuje w dokumentacji przyłączy sanitarnych, deszczówki, gazu. Czy 

zakres wchodzi w skład oferty. Jeżeli tak to proszę o udostępnienie tej 

dokumentacji. 

Ujęto w przedmiarach, załączono rysunki. Przyłącze gazowe po stronie 

ZG. 
6. Brak projektu zagospodarowania.  

Stwierdzenie niezrozumiałe. 

7. Czy wymagana jest dostawa małej architektury koszy, ławek 

Nie. 

8. Zamawiający nie udostępnił przedmiarów na instalacje elektryczne i 

sanitarne (wraz z przyłączami) Proszę o udostępnienie. 

Przedmiary zostały udostępnione. 

9. W dokumentacji jest przedstawiony zestaw hydroforowy. Element jest 

dosyć kosztowny, a nie ma w dokumentacji nawet opisu parametrów, 

które powinien spełniać więc nie ma możliwości dobrać tego urządzenia.  

Odpowiedź jak wyżej. 

10. Czy do oferty należy złożyć kosztorysy ofertowe? Zamawiający nie 

udostępnił wszystkich branż.  

Zamawiajacy nie wymaga złożenia koztorysów ofertowych. 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót: elektrycznych, sanitarnych, 

Przedmiary zostały udostępnione. 



Proszę o udostępnienie rysunków w formacie dwg. 

Zamawiajacy nie udostępnia rysunków w formacie .dwg. 
W przedmiarze branży budowlanej brak sufitów podwieszanych. Wg. opisu sufity 

występują w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pomocniczych, 

korytarzach. 

Zrezygnowano z instalacji sufitów podwieszanych. 

Proszę o przesłanie szczegółu loga z podświetleniem. 

Rysunek logo i liter PZW w załączeniu – szczegóły do uzgodnienia na etapie 

realizacji. 

 

Proszę o odpowiedź co zamawiający rozumie przez otwarcie ofert drogą 

elektroniczną?, 

O godz. 9.00 przy udziale Komisji w dniu 10.02.2017r 

 

Proszę o udostępnienie karty doboru zestawu podnoszenia ciśnienia, 

Czy zewnętrzne instalacje sanitarne oraz elektryczne wchodzą w skład 

zamówienia? 

Tak. 

 

Proszę o udostępnienie projektu zewnętrznych instalacji sanitarnych: przyłącza 

wodociągowego, doziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej , doziemnej instalacji gazowej, wraz z ich przedmiarami. 

Proszę o udostępnienie projektu zewnętrznych instalacji elektrycznych, 

Powyższe materiały udostępniono. Instalacje gazowe po stronie ZG. 

Wg zestawienia stolarki pozycje Dpz2 i Dpz2* są konstrukcjami aluminiowymi, w 

uwagach jest opisany zestaw drzwiowy PVC – proszę o informację który system 

należy wycenić. 

System ALU. 

W projektach aranżacji parteru i piętra zamieszczono zestawienie wyposażenia 

pomieszczeń  (meble, kuchenka, lodówka) – proszę o informację czy 

wyposażenie wnętrz należy ująć w ofercie, 

Nie. 

Według opisu technicznego w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz 

pomocniczych biurowych występują sufity podwieszane, w przedmiarze brak 

pozycji sufit podwieszany – proszę o informację czy w w/w pomieszczeniach 

należy ująć sufity podwieszane w ofercie, 

Zrezygnowano z instalacji sufitów podwieszanych. 

 

Proszę o udostępnienie projektu umowy na wykonanie robót. 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienie projektu umowy na wykonanie robót. 

Czy istnieje możliwość uzyskania przedmiarów w formacie .ATH? 

Tak. 

 



Czy kosztorysy ofertowe muszą zostać załączone do oferty? Jeżeli tak, to w jakiej 

formie (kosztorys uproszczony czy szczegółowy)? 

Nie kosztorysy ofertowe nie są wymagane. 
Czy mają Państwo pozwolenie na wycinkę drzew oraz kto ponosi koszty wycinki i 

koszty administracyjne? 

W grę wchodzą tylko przesadzenia – 6 drzew. 

 

Pytania do SIWZ: 

 

1. Jaki kolor powinna mieć roleta aluminiowa Dr1. Czy wyceniać 

sterowanie mechaniczne czy ręczne. Jeżeli sterowanie mechaniczne to 

ile pilotów przyjąć w komplecie. 

Naturalny kolor aluminium (srebrny/jasnoszary). Pozostałe informacje 

jak wyżej. 

2. Czy Obróbki blacharskie mają być z blachy cynkowo-tytanowej czy 

powlekanej? 

Powlekanej. 

3. Jakie parametry powinna mieć wykładzina  

Zgodnie z opisem w projekcie – wymagania p.poż i techniczne jak dla 

obiektów biurowych (użytecznośći publicznej). 

4. Jakie parametry powinna mieć posadzka betonowa. Czy zatarta 

chemicznie czy malowaną zywicą.  

Zamawiający wymaga zachowania parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. 

5. Proszę o potwierdzenie że wykończenie podmórówki ma być wykonane 

z płyt betonowych (wg przedmiaów jest to płytka płytka). Proszę o 

dokładniejszy opis tych płyt.  

Pytanie niezrozumiałe – nie ma takiego rozwiązania. 

6. W przedmiarze w poz. 112 bramy Dr1 i Dr2 mają szer. 2,5m natomiast 

na rzutach mają one szer. 2,4m, proszę o wyjaśnienie. 

Realizować zgodnie z projektem. 

7. W przedmiarze w poz. 106 okna O3 mają szer. 2,75m natomiast na 

rzutach mają one szer. 2,4m, proszę o wyjaśnienie. 

Realizować zgodnie z projektem. 
8. W przedmiarze w poz. 121 drzwi Dp2 EI30 1,0x2,m są dwie sztuki, 

natomiast wg rzutu są tylko jedne, proszę o wyjaśnienie. 

Realizować zgodnie z projektem i przedmiarem – 2 szt.(EI30). 
9. Drzwi Dp4 występują w przedmiarze w pozycjach 117 – 2 szt oraz 121 

– 2 szt EI30 (razem 4 szt). W wykazie drzwi Dp4 są bez odporności 

EI30, natomiast wg rzutów powinno być Dp4 1,5x2,1x2szt EI30. Proszę 

o wyjaśnienie. 

Realizować zgodnie z projektem – 2x Dp4 (EI30) - poddasze. 

 



10. W przedmiarze w poz. 118 drzwi Dp7 mają wysokość 2,9m natomiast 

wg rzutu wys. 2,1m, proszę o wyjaśnienie. 

Realizować zgodnie z projektem – 210cm (H). 
11. W przedmiarze poz. 116 drzwi Dp9 mają wysokość 1,8m natomiast wg 

rzutów 2,1m. Proszę o wyjaśnienie. 

 Realizować zgodnie z projektem – typowe skrzydło drzwiowe wys. 210cm 

 podcięte do wysokości min. 180cm – wynikowo do realizowanej 

 konstrukcji budynku (poddasza). 
 

ZAPYTANIA 

 

 1.  Jakie szkło zastosować w konkretnych pozycjach stolarki okiennej i 

drzwiowej (PVC)?  

  Realizować zgodnie z projektem – uwagi w opisie wykonawczym. 

2. Czy stolarka zewnętrzna może być wykonana w aluminium? Producent 

nie zaleca wykonania jej w PVC – będzie to produkt wadliwy 

Tak 

3. Proszę o sprecyzowanie opisu dotyczącego naświetli (stolarka wew.) - 

jakie kolor profili, czy zastosować folię czy szkło matowe? 

Kolor profili zgodnie z realizowaną stolarką i ślusarką zewnętrzną. 

Dopuszcza się szkło przezierne (bezpieczne) – pozostałe uwagi jak  

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  stropu gęstożebrowego typu 

Rector na strop Terriva ? 

5. Proszę o opis loga (materiał, wymiary) 

Realizować zgodnie z projektem i załączonym rysunkiem. 
6. Czy wykonanie napisu PZW widocznego na elewacji północnej również 

obejmuje zamówienie? Jeżeli tak, proszę sprecyzować wymiary, materiał. 

Realizować zgodnie z projektem i załaczonym rysunkiem. 
7. Z jakiego materiału ma być wykonane wyposażenie łazienki dla osób 

niepełnosprawnych? 

Osprzęt systemowy zgodnie z projektem. 

8. Według przedmiaru wycieraczek systemowych zewnętrznych o wym. 1,2 

m x 0,6 m jest 3 szt. Na rzucie parteru widoczne są 4 szt. wycieraczek 

tego wymiaru. Proszę ustosunkować się do tej rozbieżności. 

Realizować zgodnie z projektem – 5 szt wycieraczek systemowych 

zewnętrznych o wym. 1,2 m x 0,6 m 
9. Brak przedmiaru wod-kan. 

Załączono przedmiar. 

10. Czy zamówienie obejmuje instalację solarną, o której mowa w projekcie 

sanitarnym – kotłownia? - Brak przedmiaru, jeżeli instalacja ta wchodzi w 

zakres zamówienia, proszę o uzupełnienie braków. 

Nie obejmuje. 

 

 



 

11. W których pomieszczeniach mają być wykonane ścianki systemowe, o 

których mowa w poz. 168 przedmiaru budowlanego. Z obmiaru można 

wywnioskować, że chodzi o ścianki w pom. 11/1 i 13/2 (2 szt.), jednak z 

rzutu parteru i piętra wynika, że mają być to ściany gr. 6 cm  

Ścianki systemowe (homogeniczne, system WC) przewidzieć dla pom. 

11/1 i 13/2 (2 szt.) – przy zachowaniu podanego wymiaru netto dla 

kabiny WC. 

12. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie doziemnej instalacji 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnętrzną instalację 

elektryczną? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji, w tym 

przedmiaru. 

Tak. Przedmiary udostępniono. 

13. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie elewacji budynku z płyt 

kompozytowych. 

Przyjąć zgodnie z projektem. 

14. Proszę o uzupełnienie opisu dotyczącego płyt kompozytowych na 

elewację 

Przyjąć zgodnie z projektem – homogeniczne płyty elewacyjne, kolor, 

podkonstrukcja, warunki p.poż.. 

 

 
ad. 1.: Tak - homogeniczne płyty elewacyjne. 

ad. 2.: Utwardzenia przyjąć zgodnie z przedmiarem. 

 

 

1. Jakie ma być szkło refleksyjne – bezbarwne czy szaroniebieskie? 

Zgodnie z projektem – szaroniebieskie. 

2. Czy współczynnik U =0,9 ma być dla całego okna czy tylko dla profili? 

Dla okna. 

3. Prosimy o określenie  konkretnie izolacyjności akustycznej w db . W 

projekcie jest napisane od – do , jest to zbyt duży zakres cenowy , żeby 

odpowiednio dobrać cenę. 

Realizować zgodnie z projektem – podano przedziały dla wyrobów 

typowych. 

4. Jaki RAL mają profile? Czy kolor jest jedno czy dwustronny? 

Zgodnie z projektem. Dopuszcza się kolor jednostronny. 



5. Czy na elewacji mają być wstawki z szalówki drewnianej czy płyt 

Alucoil? Proszę o uzupełnienie przedmiaru, ponieważ nie występują tam  

żadne okładziny elewacyjne. 

Realizować zgodnie z projektem. 

 

1. Czy wyposażenie wewnętrzne Sali konferencyjnej w meble jest w 

zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Nie. 

2. Czy posiadają Państwo przedmiary instalacji sanitarnej i elektrycznej ? 

jeżeli tak proszę o dosłanie. 

Przedmiary udostępniono. 

3. Czy wyposażenie kuchni (kuchenka, zlewozmywak, lodówka itd..) jest w 

zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Nie. 

4. Czy pod nawierzchnią dróg i chodników również należy dokonać 

wymiany gruntu? 

Nie. 

5. Czy wycena ma obejmować przesadzenie 28 drzew? 

 Do przesadzenia jest 6 drzew. 

 

 W pozycji 160 proszę przyjąć krotność x 2 

 

 

OGRODZENIE 

Na projekcie zagospodarowania terenu widać: 1 furtkę, 1 bramę dwuskrzydłową 

i 2 bramy przesuwne. 

Zgodnie z projektem 

Przedmiar robót "rozbiórki i ogrodzenia" poz. 15 - brama przesuwna jest podany 

1kpl. 

Zgodnie z projektem 

Czy należy przyjąć do wyceny 2 bramy zgodnie z projektem czy 1szt. zgodnie z 

przedmiarem. 

Zgodnie z projektem 

 

 

2. Proszę o wskazanie w którym miejscu przedmiaru znajdują się płyty 

ALUCOIL LRARSON oznaczone nr 1 na elewacji budynku – brak w 

przedmiarze- proszę o uzupełnienie przedmiaru, lub wyjaśnienie. 

Przyjąć zgodnie z projektem. 

3. Proszę o podanie grubości wełny mineralnej spadkowej na dachu.  

Zgodnie z projektem. 


