
 
 
 
 

 
 Wrocław, dnia 23.07.2021 r. 

 
 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz.nr. 68/2, 68/1 
AM-2” w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we 
Wrocławiu, poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” 
realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3  
– Rozwój przedsiębiorczości 

 
Nr postępowania: PZP/4/2021 

 
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2019, poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do 
przedmiotowego postępowania: 
 

Pytanie nr 1: 
Dot. działu 8,8.1 pkt. 4 lit b podpunkt drugi SWZ – kierownik budowy  
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zapisie „… wraz z wykonaniem co najmniej jednej 
kondygnacji podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu” miał na myśli zabezpieczenie wykopu  
w postaci ścianki szczelnej.  
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni realizację zadania, w ramach 
którego „zabezpieczenie wykopu” wykonane zostało w dowolnej technice robót. 

 
Pytanie nr 2: 
Dot. działu 8,8.1 pkt. 4 lit b podpunkt trzeci i czwarty SWZ – kierownik robót branży sanitarnej  
i elektrycznej  
Zwracamy się z prośbą o zmianę okresu doświadczenia z ostatnich trzech na pięć lat jakim ma się 
wykazać Kierownik robót branży sanitarnej oraz Kierownik robót branży elektrycznej.  
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany warunku udziału postępowania dot. kierownika robót 
branży sanitarnej i elektrycznej. 
Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Pytanie nr 3: 
Dot. działu 15 (Opis kryteriów oceny) pkt. 13.2 ppkt. 2 („Doświadczenie kierownika budowy”)  
Zwracamy się z prośbą o zmianę okresu doświadczenia z ostatnich 7 lat na 10 lat dotyczące kryterium 
oceny ofert „Doświadczenia  kierownika budowy”. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na 
złożenie ofert większej ilości oferentom oraz zwiększy konkurencyjność postępowania, a co za tym 
idzie, realnie obniży koszty inwestycji dla Zamawiającego.   
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający dokona zmiany dot. opisu kryteriów oceny ofert dot. doświadczenia kierownika 



 
 
 
 

 
budowy. 
Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
warunków udziału w postępowaniu, mianowicie:  
1) rozdz. 8 ust. 8.1:  

a) pkt 3) ppkt a) - na treść:  
„Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 15 000 000,00 zł.” 
 

b) pkt 3) ppkt a) - na treść:  
„Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż kwota 6 000 
000,00 zł. 
 

c) pkt 3) ppkt a) - na treść:  
w ostatnich 3 latach obrotowych osiągnął łącznie przychód ze sprzedaży w wysokości nie 
mniej niż 70 000 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za pełne lata 
obrotowe 

- wskazane w pkt 1 – 3 muszą zostać spełnione łącznie przez Wykonawcę ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienie warunki wskazane powyżej podlegają sumowaniu. 
 
 
2) rozdz. 15 ust. 13.2 (15.2) pkt. 2 – na treść:  

„Ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów 
(max. 40 pkt), w zależności od liczby budów, na którym wskazana przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty osoba pełniła funkcję kierownika budowy (ocena dotyczy osoby wykazywanej jako 
spełniającej warunek udziału, o którym mowa w dziale 8, 8.1. pkt 4 lit. b podpunkt drugi SWZ) 
ponad minimum wskazane w SWZ, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 
ofert tj.:” 

 
Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o zmianę SWZ w zakresie Rozdziału 16 dotyczącego 
zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, w ten sposób, że:  
1) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wniesie 30% jego wartości do 

dnia zawarcia umowy, a następnie z każdej faktury wystawionej przez wykonawcę będzie 
dokonywał potrąceń odpowiadających 10% należności brutto wynikającej z tejże faktury, aż do 
osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia. 
Wniosek niniejszy uzasadniamy tym, że konieczność ustanowienia zabezpieczenia w wysokości 
odpowiadającej 5% wynagrodzenia umownego, jak również wpłata pełnej kwoty jeszcze przed 
zawarciem umowy, znacznie podwyższa koszt wykonawcy przy realizacji zamówienia, co nie 
pozostaje bez wpływu na oferty wykonawców. Jednocześnie, wpłata 30% wysokości 
zabezpieczenia do dnia zawarcia umowy, zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób 
adekwatny do ewentualnych ryzyk związanych z realizacją zamówienia. Nawet biorąc pod uwagę 



 
 
 
 

 
wysokość ewentualnych kar umownych oraz innych roszczeń Zamawiającego względem 
wykonawcy, w początkowym etapie wykonywania kontraktu ich wartość nie przekroczyłaby 
wysokości 30% wartości całego zabezpieczenia. Jednocześnie po stronie wykonawcy nie 
powstanie wówczas jeszcze wymagalna wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia. Wysokość 
ewentualnych ryzyk Zamawiającego, wartość wymagalnych wierzytelności wykonawcy będą 
ulegały stopniowemu zwiększeniu w miarę postępu robót wykonywanych w ramach zamówienia, 
a jednocześnie – w związku z dokonywanymi potrąceniami z faktur – wysokość zabezpieczenia 
należytego wykonania zamówienia również będzie ulegała stałemu zwiększeniu. Ostatecznie 
Zamawiający uzyska pełne zabezpieczenie przed zakończeniem realizacji zamówienia, a jego 
interes pozostanie zabezpieczony w sposób adekwatny do ponoszonego ryzyka. Jednocześnie 
powyższe rozwiązanie umożliwi wykonawcom złożenie ofert bez uwzględnienia dodatkowego 
kosztu związanego z koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
sposób opisany w obecnym brzmieniu SWZ (tj. ofert odpowiednio niższych). 

 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający uznaje pytanie wykonawcy z punktu 1 lit. a pytania. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pozostałych zapisów SWZ. 

Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o przekazanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i docelowego. 
Odpowiedź nr 5: 

W dziale 4 ust. 4.8 – Zasady ogólne robót ppkt 3 SWZ – Zamawiający wskazał, że przed rozpoczęciem  
robót budowlanych należy dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych oraz opracować projekt 
organizacji ruchu drogowego, a także w Dziale 14 ust. 14.3 wskazał, że cena ofertowa musi zawierać 
m.in. projekt organizacji ruchu. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przekazuje projektu organizacji ruchu. 

 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o przekazanie pozwolenia wodno-prawnego. 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, że pozwolenie wodno-prawne nie jest wymagane. 

 
Pytanie nr 7: 
Po czyjej stronie jest wykonanie inwentaryzacji budynków sąsiadujących z inwestycją przed 
rozpoczęciem prac. 
Odpowiedź nr 7: 
Wykonanie inwentaryzacji budynków sąsiadujących z inwestycją przed rozpoczęciem prac leży  
w gestii wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Pytanie nr 8: 
Po czyjej stronie są koszty związane z prowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych metodą 
wykopaliskową zgodnie z decyzją nr 606/2020? 
Odpowiedź nr 8: 
w Dziale 14 ust. 14.3 SWZ Zamawiający wskazał, że cena ofertowa musi zawierać m.in. obsługę 
archeologiczną. Wobec powyższego koszty związane z prowadzeniem ratowniczych badań 
archeologicznych leżą w gestii wykonawcy. 

 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o wskazanie miejsca lub uzupełnienie dokumentacji dotyczącej instalacji teletechnicznych 
(w katalogu Zał. 2_OPZ\PROJEKT WYKONAWCZY\3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
brak takiego opracowania)  
 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający dołącza brakującą część dot. instalacji teletechnicznych. 

 
Pytanie nr 10: 
Proszę o jednoznaczną informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie przyłączy: wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz 
wykonanie zjazdu pożarowego. Wg SWZ p. 4.1 jest to wyłączone z zakresu, natomiast  znajduje się w 
PW i tabeli elementów scalonych. 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuje, że w punkcie 4.1 SWZ istnieje błąd wynikający z nazwy projektu 
budowlanego, który został przeniesiony do projektu wykonawczego. 
W zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wszystkie przyłącza należy ująć w cenie 
ofertowej. 

 
Pytanie nr 11: 
Proszę o udostępnienie brakujących załączników do projektu instalacji sanitarnych: 1.PLB-Li-KAN-01 
- Zestawienie elementów kanalizacji podposadzkowej, 2. PLB-Li-KAN-02 - Zestawienie elementów 
kanalizacji sanitarnej, 3. PLB-Li-KAN-03 - Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej, 4. PLB-Li-KAN-04 - Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej., 5. VENT-LI-09 - 
Zestawienie elementów instalacji wentylacyjnych. 
Odpowiedź nr 11:  
Zamawiający dołącza brakujące elementy. 

 
Pytanie nr 12: 
Proszę o udostępnienie listy części wentylacji (zestawienie kanałów). 
Odpowiedź nr 12: 
Zestawienie listy części wentylacji (zestawienie kanałów) znajduje się w załączniku VENT-LI-09 
Zestawienie elementów instalacji wentylacyjnych udostępnionego wraz z Informacją nr 1 dla 
Wykonawców. 

 
Pytanie nr 13: 
Na rysunkach architektury Q221_PW_A_A-01_ELEWACJA PÓŁNOCNA; Q221_PW_A_A-
02_ELEWACJA WSCHODNIA; Q221_PW_A_A-03_ELEWACJA POŁUDNIOWA; Q221_PW_A_A-
04_ELEWACJA ZACHODNIA wskazane są duże pola fasady, które powinny być wykonane w klasie 



 
 
 
 

 
odporności ogniowej EI60, stanowią one 65% całego pola. Proszę o wskazanie konkretnych 
elementów na elewacji, które mają być wykonane w klasie odporności ogniowej EI60. 
Odpowiedź nr 13:  
Zamawiający dołącza brakujące elementy. 

 
Pytanie nr 14: 
Proszę o udostępnienie dokumentacji geologiczno inżynierskiej. 
Odpowiedź nr 14: 
Zamawiający dołącza brakujące elementy. 

 
Pytanie nr 15: 
Proszę o przekazanie projektu zabezpieczenia wykopu. 
Odpowiedź nr 15:  
Schemat zabezpieczenia wykopu zamieszczono w projekcie budowlanym. Rysunki w załączniku. 

 
Pytanie nr 16: 
W projekcie wykonawczym widnieje następujące rozwiązanie dotyczące wykończenia posadzek 
głownie w pom. Biurowych: 
"P1: Monolityczna posadzka betonowa szlifowana, typu Bautech DST System lub równoważna, 
zatarta z utwardzaczem i zaimpregnowana. Kolor do uzgodnienia na etapie budowy. Posadzkę oraz 
powiązane z nią dylatacje wykonać w systemie i zgodnie z wytycznymi producenta. Grubość 8/10 cm 
wg przekroju, bez warstwy jastrychu na styropianie." Z informacji uzyskanej od producenta systemu 
wynika że kolor ma wpływ na cenę jednostkową. Prosimy o podanie koloru jaki ma być przyjęty do 
wyceny. 
Odpowiedź nr 16:  
Kolor jasnoszary - platynowoszary lub stalowoszary. Dokładny wybór koloru nastąpi po 
przedstawieniu przez wykonawcę próbek kolorystycznych posadzki. 

 
Pytanie nr 17: 
W projekcie wykonawczym widnieje następujące rozwiązanie dotyczące wykończenia posadzek 
głownie w pom. Biurowych: 
"P1: Monolityczna posadzka betonowa szlifowana, typu Bautech DST System lub równoważna, 
zatarta z utwardzaczem i zaimpregnowana. Kolor do uzgodnienia na etapie budowy. Posadzkę oraz 
powiązane z nią dylatacje wykonać w systemie i zgodnie z wytycznymi producenta. Grubość 8/10 cm 
wg przekroju, bez warstwy jastrychu na styropianie." Wymieniony system posiada cztery klasy 
ścieralności. Prosimy o jednoznaczne podanie klasy ścieralności jaka ma być przyjęta w wycenie. 
Odpowiedź nr 17:  
Klasa ścieralności A1,5 

 
Pytanie nr 18: 
Proszę o określenie kratki maskującej do grzejników kanałowych jaką należy wycenić: z listwą (U,L,Z), 
bez listwy, materiał: drewno (buk surowy/olejowany, dąb surowy/olejowany, duraluminium, stal 
nierdzewna). 
Odpowiedź nr 18:  

 z listwą U 
 materiał: stal nierdzewna 

 

 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 19: 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  Wskazywanie na konieczność odbioru 
«bezusterkowego» jako warunku umożliwiającego zwolnienie 70% wartości zabezpieczenia jest 
przesłanką, której nie odnajdujemy w Prawe Zamówień Publicznych. Przez wykonanie robót 
budowlanych rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem 
przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez te roboty nieistotnych 
wad, usterek i niedoróbek. Prosimy zatem o zmianę Wzoru Umowy Par 15 ust 2, w zakresie 
zwolnienia 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź nr 19: 

Nie ma wątpliwości, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu interesów 
i potencjalnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zdaniem Zamawiającego należyte wykonanie umowy należy rozumieć właśnie jako realizację 
wszystkich zobowiązań wykonawców w sposób zgodny z umową, w tym oczywiście także  
z perspektywy jakości wykonanych robót. Stąd też trudno przyjąć, iż jakiekolwiek wady, usterki  
i niedoróbki mogą zostać usprawiedliwione. W opinii zamawiającego wykonanie należytego to 
wykonanie bezusterkowe i stąd w taki sposób sformułowano analizowane postanowienie. Wszystko 
pozostaje w rękach wykonawcy, który ma za zadanie wykonać roboty profesjonalnie i zapewnić sobie 
tym samym odbiór bezusterkowy, który będzie odbiorem końcowym.   

 

Pytanie nr 20: 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Klauzula identyfikacyjna jest standardowym 
zapisem stosowanym w przypadku zamówień publicznych opartych na Ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych i nie wykluczonym przez tą ustawę. Przekładami klauzuli identyfikacyjnej jest 
potwierdzenie podpisów na żądaniu wypłaty przez Bank prowadzący Rachunek Zamawiającego lub 
notariusza. Zamieszczenie jej w gwarancji bankowej ma za zadanie zabezpieczyć Zleceniodawcę 
gwarancji od roszczeń wniesionych przez osoby nieupoważnione do zaciągania zobowiązań 
finansowych po stronie Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Zwracamy się z prośbą o 
wykreślenie sformułowania stanowiącego w we Wzorze Umowy Par 15 ust 5 zdanie 2 „ Gwarant nie 
może uzależnić zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków jak np. żądanie 
przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 
żądanie potwierdzenia przez notariusza faktu, że złożone podpisy należą do osób upoważnionych lub 
żądanie złożenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wysłania kurierem”. Przytoczone  
w zdaniu zdarzenia stanowią przykłady standardowych klauzul identyfikacyjnych stosowanych przez 
Banki czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe i nie stanowią warunków gwarancji. 
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany we wzorze umowy dot. § 15 ust. 5. 
Odpowiednie zmiany zostaną dołączone do aktualizacji SWZ, która zostanie zamieszczona na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 21: 
Prosimy o informację czy projekt umowy o przyłączenie do sieci Tauron został podpisany przez 
Inwestora (umowa ważna przez 60 dni od daty 19.03.2020r) oraz informację czy zamawiający 
potwierdza terminy zawarte w harmonogramie realizacji przyłącza? 
Odpowiedź nr 21:  
Zamawiający informuje, że oczekuje na zwrotne podpisanie umów przez Tauron Dystrybucja. 
Zamawiający potwierdza terminy zawarte w harmonogramie realizacji przyłącza. 

 

Pytanie nr 22: 
Prosimy o potwierdzenie ze zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych nie przekracza 
20md3/s. 
Odpowiedź nr 22:  
Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych nie przekracza 20 dm3/s. 

 

Pytanie nr 23: 
Prosimy o potwierdzenie ze budynek nie wymaga zasilania rezerwowego w celu spełnienia &181 
ust.1  rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 7 czerwca 2019r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Odpowiedź nr 23:  
Dla budynku wymagane jest jedynie zasilanie podstawowe. 

 
Pytanie nr 24: 
Na rysunkach architektury Q221_PW_A_A_06_RZUT PARTERU; jest wspo Brak w dokumentacji 
przetargowej takiego pliku. Prosimy o dostarczenie pliku Q221_PW_W_Z_01_zestawienie 
wyposażenia 
Odpowiedź nr 24:  
Zamawiający informuje, że wyposażenie ruchome obiektu jest objęte odrębnym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego i dlatego dokumentacja nie obejmuje pliku 
Q221_PW_W_Z_01_zestawienie wyposażenia. 

 

Pytanie nr 25: 
Na rysunkach architektury Q221_PW_W_A_01_aranżacja R0-1; Q221_PW_W_A_02_aranżacja 
R00; Q221_PW_W_A_03_aranżacja R01; Q221_PW_W_A_04_aranżacja R02; 
Q221_PW_W_A_05_aranżacja R03; Q221_PW_W_A_06_aranżacja R04; wskazane jest w legendzie 
- Wyposażenie zgodnie z załacznikiem : Q221_PW_W_Z_01_zestawienie wyposażenia. Brak w 
dokumentacji przetargowej takiego pliku. Prosimy o dostarczenie pliku 
Q221_PW_W_Z_01_zestawienie wyposażenia 
 
Odpowiedź nr 25:  
Zamawiający informuje, że wyposażenie ruchome obiektu jest objęte odrębnym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego i dlatego dokumentacja nie obejmuje pliku 
Q221_PW_W_Z_01_zestawienie wyposażenia. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 26: 
Prosimy o przekazanie przedmiaru robót elektrycznych wraz z ilosciami poszczegolnych elemenetów 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kosztorysu IE. Dokumenty zostały wyszczegolnione w 
wykazie dokumentacji. 
Odpowiedź nr 26:  
Zamawiający dołącza przedmiar robót elektrycznych oraz pozostałe przedmiary. 
Dokumenty zostały wyszczególnione przez projektanta w wykazie dokumentacji, jednakże 
Zamawiający informuje, iż nie udostępnia kosztorysów inwestorskich. 

 
Pytanie nr 27: 
Na rzutach instalacji elektrycznej brakuje oznaczeń z numeracją obwodów dla instalacji LAN. Prosimy 
o przekazanie rysunku jednokreskowego schematu okablowania strukturlanego wraz z 
uzupełnionymi rzutami instalcji o numery gniazd odpowiadające schematowi szafy. 
Odpowiedź nr 27: 
Wymienione elementy projektu znajdują się w projekcie instalacji teletechnicznych. Dokumentacja 
w załączniku. 

 
Pytanie nr 28: 
Na rzutach instalacji elektrycznej na kazdej kondygnazcji schematycznie zaznaczone sa szafy RACK- 
proszę o przekazanie rysunków wyposażenia oraz specyfikacji szaf. 
Odpowiedź nr 28: 
Wymienione elementy projektu znajdują się w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
w sekcji: Schematy. Dokumentacja w załączniku. 

 
Pytanie nr 29: 
W tabeli ofertowej znajdują sie takie pozycje jak: instalacja rezerwacji sal konferencyjnych, instalacja 
audiowizulana, videodomofonowa, okablowania strukturalnego, SSWIN i KD, Instalacja oddymiania, 
Instalacja monitoringu wizyjnego, instalacja przyzywowa - w przekazanej dokumentacji brak 
rysunków oraz schematów dla tych instalacji. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 29: 
Wymienione elementy projektu znajdują się w projekcie instalacji teletechnicznych.  
Dokumentacja w załączniku. 

 
Pytanie nr 30: 
PODATKI: Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT fakturę wystawia się do 30 dni od dnia 
wykonania usługi budowlanej. Równocześnie, w skład kompleksowego świadczenia budowlanego 
nie wchodzi usługa uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przykładowo w wyroku NSA z 
dnia 7 lutego 2017 r. I FSK 840/15: usługa związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma 
charakter samoistny w stosunku do usługi budowlanej. W związku z powyższym, skoro usługa 
uzyskania odrębnego pozwolenia na użytkowanie jest odrębną usługą od usługi budowlanej czy jest 
możliwa zmiana umowy w ten sposób, aby umowa przewidywała odrębne wynagrodzenie za 
uzyskanie takiego pozwolenia? Pozwoliłoby to wystawić odrębną fakturę za uzyskanie takiej decyzji, 
co jest istotne z uwagi na fakt, że faktura końcowa za całość robót powinna zostać wystawiona do 30 
dnia od dnia dokonania usługi budowlanej (jak wyżej w przepisie) niezależnie od momentu uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
Odpowiedź nr 30: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na 
użytkowanie. Zamawiający nie przewiduje podziału płatności ze względu na charakter świadczenia. 



 
 
 
 

 
Wykonawca ma dowolność w zakresie przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
w którym może określić podział płatności, zgodnie z założeniem: częściowe faktury do wysokości 90% 
wynagrodzenia oraz faktura końcowa w pozostałej kwocie. 

 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG. 
Odpowiedź nr 31: 
Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie DWG. Wycenę należy sporządzić na podstawie 
rysunków pdf. 

 
Pytanie nr 32: 
Proszę o udostępnienie dok. geologiczno- inżynierskiej i hydrogeologicznej. 
Odpowiedź nr 32: 
 Dokumentacja w załączniku. 

 
Pytanie nr 33: 
Prosimy o udostępnienie przedmiaru inwestorskiego.  
Odpowiedź nr 33: 
Dokumentacja w załączniku. 

 
Pytanie nr 34: 
Czy wyposażenie wewnętrzne budynku: meble biurowe, wyposażenie sali konferencyjnej- krzesła, podest, 
blaty antydrganiowe, wyposażenie rowerowni i szatni, wyposażenie aneksów kuchennych (meble i AGD) oraz 
toalet jest w zakresie postępowania przetargowego? 
Pytanie nr 34: 
Zamawiający informuje, że wyposażenie ruchome obiektu jest objęte odrębnym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o informację jakie wyposażenie należy wycenić w pozycji 2.4 Tabeli elementów scalonych. 
Czy wyceną ma być objęte tylko wyposażenie przedstawione na rysunkach PW_W_D_01 do 
PW_W_D_18, czy również wyposażenie ruchome pokazane na rysunkach aranżacji PW_W_A_01 do 
PW_W_A_06. 
Odpowiedź nr 35: 
Wyposażenie ruchome zostanie objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Pytanie nr 36: 
Zgodnie ze spisem rysunków dokumentacji wykonawczej – wnętrza, zamieszczonym na stronie 
Zamawiającego, projekt zawiera Zestawienie wyposażenia (rys. Q221_PW_Z_01_zestawienie 
wyposażenia). Prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu. 
Odpowiedź nr 36: 
Wyposażenie ruchome zostanie objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Pytanie nr 37: 
Udostępniona przez Zamawiajc1cego oferentom dokumentacja projektowa jest 
niekompletna. 

Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji projektu wykonawczego o 



 
 
 
 

 
poniższe dokumenty: 
- PLB-Li-KAN-01 Zestawienie element6w kanalizacji podposadzkowej. 
- PLB-Li-KAN-02 Zestawienie element6w kanalizacji sanitarnej. 
- PLB-Li-KAN-03 Zestawienie element6w kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 
- PLB-Li-KAN-04 lnstalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej. 
- VENT-Ll-09 Zestawienie element6w instalacji wentylacyjnych. 
Powyższe dokumenty wskazane są w spisach rysunków i załączników znajdujqcych 
się w opisach technicznych poszczególnych branż dokumentacji projektu 
wykonawczego, w związku z czym stanowią integralną część dokumentacji, która 
powinna zostać udostępniona oferentom. 

Odpowiedź nr 37: 
Dokumentacja w załączeniu. 

 
Pytanie nr 38: 
Załącznik nr 1.1 do SWZ zawiera dział ,,6. INSTALACJE TELETECHNICZNE" natomiast w załączonej 
dokumentacji projektowej brakuje tego zakresu . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź nr 38: 
Dokumentacja w załączeniu. 

 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie robot rozbiórkowych 
istniejącej  stalowej  wiaty,  dojść,  dojazdów,  schod6w terenowych przy bud. istniejącym oraz 
utwardzonych placów wykorzystywanych pod miejsca postojowe dla sam. osobowych. 
Odpowiedź nr 39: 
Zamawiający informuje, że zakres prac obejmuje rozbiórkę wszystkich istniejących aktualnie w 
terenie elementów. 

 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem architektonicznym wszystkie nasadzenia 
roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie minimum 3 lat i koszty 
tych pielęgnacji należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź nr 40: 
Zamawiający potwierdza, że wykonane nasadzenia należy objąć opieką pielęgnacyjną w okresie 
gwarancji, czego koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
Pytanie nr 41: 
Ze względu na niezamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
projektowej w dniu ogłoszenia przetargu wnioskujemy o przesunięcie terminu skradania 
ofert o okres, w którym wykonawcy będą mieli czas minimum 30 dni na przygotowanie 
oferty od momentu zamieszczenia kompletnej dokumentacji projektowej na stronie 
Zamawiającego. Jest to okres konieczny na właściwą kalkulację ceny. 
Odpowiedź nr 41: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia o 30 dni. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 42: 
Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca wykazać się  ma Kierownikiem Budowy, który posiada 
doświadczenie: 
 kierownik budowy: 

- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
równoważne, 

 
- doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skradania ofert, 
przy zakończonej budowie budynku u:zytecznosci publicznej o powierzchni całkowitej co 
najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji podziemnej z 
izolacją i zabezpieczeniem wykopu; 

oraz wykazać się następującym doświadczeniem w Kryterium Oceny Ofert: 

,,Ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych 
punktów (max. 40 pkt), w zależności od liczby budów, na którym wskazana przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty osoba pełniła funkcję kierownika budowy (ocena dotyczy 
osoby wykazywanej jako spełniającej warunek udziału, o którym mowa w dziale 8, 8.1. pkt 4 lit. 
b podpunkt drugi SWZ) ponad minimum wskazane w SWZ, w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu skradania ofert tj.: 

1) pełnił co najmniej jeden raz funkcję kierownika budowy, przebudowie lub 
remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie 
przyznanych - 0 punktów; 

2) pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika budowy, przebudowie lub 
remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie 
przyznanych - 20 punktów; 

3) pełnił co najmniej trzy razy w funkcji kierownika budowy na budowie, przebudowie 
lub remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie 
przyznanych - 40 punktów." 

Prosimy o naprostowanie Kryterium oceny ofert po pierwsze o następujący zapis: 
 

,,Ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych 
punktów (max. 40 pkt), w zależności od liczby budów, na którym wskazana przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty osoba pełniła funkcję kierownika budowy (ocena 
dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek udziału, o którym mowa w dziale 8, 
8.1. pkt 4 lit. b podpunkt drugi SWZ) ponad minimum wskazane w SWZ, w okresie ostatnich 
7 lat przed upływem terminu składania ofert tj.: 

1) pełnił co najmniej jeden raz funkcję kierownika budowy polegającą na 
zakończonej budowie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy 
zostanie przyznanych - 0 punktów; 

2) pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika budowy polegającą na 
zakończonej budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 
publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie przyznanych - 20 punkt6w; 

3) pełnił co najmniej trzy razy w funkcji kierownika budowy na polegającą na 
zakończonej budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 
publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie przyznanych - 40 punkt6w" 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że  prawidłowo  interpretujemy zapisy dotyczące 
Kierownika Budowy. 

Kierownik Budowy ma wykazać: się doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 



 
 
 
 

 
upływem terminu składania ofert, przy zakończonej budowie  budynku  użyteczności 
publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej 
jednej kondygnacji podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu oraz otrzymuje 
dodatkowe punkty (max 40 punkt6w) jeśli wykaże się, że pełnił funkcję kierownika budowy 
polegającą na zakończonej budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 
publicznej o dowolnej powierzchni całkowitej oraz bez wykonania co najmniej jednej 
kondygnacji podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu. 

Odpowiedź nr 42: 
Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Pytanie nr 43: 
Wnosimy również o zmian tego warunku na następujący: 

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca wykazać się ma Kierownikiem Budowy, który 
posiada doświadczenie: 
kierownik budowy: 

- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
równoważne, 

- doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, przy zakończonej budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni 
całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz 2 wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji 
podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu; 

oraz wykazać się   następującym doświadczeniem w Kryterium Oceny Ofert : 
,,Ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy 
dodatkowych punktów (max. 40 pkt), w zależności od liczby budów, na którym 
wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty osoba pełniła funkcję kierownika 
budowy (ocena dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek udziału, o którym 
mowa w dziale 8, 8.1. pkt 4 lit. b podpunkt drugi SWZ} ponad minimum wskazane w 
SWZ, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert tj.: 

1) pełnił o najmniej jeden raz funkcję  kierownika  budowy, przebudowie lub 
remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie 
przyznanych - O punktów; 

2) pełnił co najmniej dwa razy funkcje kierownika  budowy, przebudowie lub 
remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie Wykonawcy zostanie 
przyznanych - 20 punktów; 

3) pełnił co najmniej trzy razy w funkcji kierownika budowy na budowie, 
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej - ofercie 
Wykonawcy zostanie przyznanych - 40 punktów." 

 
 
Odpowiedź nr 43: 
Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Pytanie nr 45: 
Prosimy o okreslenie jednoznaczego zakresu rozbiórek w budynku istniejącym.  
Jakie prace należy wykonać z branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej? 
Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek. 
Odpowiedź nr 45: 
Należy dokonać rozbiórek istniejących toalet i instalacji z nimi związanymi - w obszarze wskazanym 
w projekcie architektury. Dodatkowo niektóre okna oznaczone w projekcie wymagają wymiany na 
okna w odporności ppoż.  

 
Pytanie nr 46: 
W Pozwoleniu na budowę 4370/2020 są wymienione działki 68/2 i 68/1 AR-2, a w dokumentacji 
pojawia się  AM-R ( np. we wzorze umowy czy SIWZ). Proszę o wyjaśnienie 
Odpowiedź nr 46: 
Zamawiający informuje, że nazewnictwo AM / AR określone zostało przez odrębne organy 
administracji publicznej bez możliwości ingerencji Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 47: 

1. Dotyczy: rozdziału 8 ust. 8.1 pkt 4 lit. b)  SWZ w brzmieniu: 
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
posiadającymi kwalifikacje do wykonania całego zamówienia w szczególności: 
„•kierownik robót branży sanitarnej - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - z 
doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy 
zakończonej budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 
000 m2 wraz z wykonaniem instalacji C.O. oraz pomieszczeniem przystosowanym do zasilania 
ciepłem miejskim;  
•Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne, - z doświadczeniem w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej budowie budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
instalacji KD oraz BMS” 
 
Proszę o zmianę ww. warunków udziału w postępowaniu poprzez nadanie mu brzmienia: 
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
posiadającymi kwalifikacje do wykonania całego zamówienia w szczególności: 
…. 
• kierownik robót branży sanitarnej - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - z 
doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
przy zakończonej budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 
6 000 m2 wraz z wykonaniem instalacji C.O. oraz pomieszczeniem przystosowanym do zasilania 
ciepłem miejskim, 
• Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 



 
 
 
 

 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne, - z doświadczeniem  
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
przy zakończonej budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co  najmniej 
6 000 m2 wraz z wykonaniem instalacji KD oraz BMS 
 

Wymaganie przez Zamawiającego posiadania doświadczenia jest niezbędne do należytej realizacji 
przedmiotu zamówienia. Jednak ograniczenie doświadczenia w rozdziale 8 ust. 8.1 pkt 4 lit. b) SWZ 
do okresu 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla Kierownika robót branży sanitarnej i 
Kierownika robót branży elektrycznej w ocenie Wykonawcy nie ma żadnego uzasadnienia i stanowi 
naruszenie konkurencji, gdyż powoduje eliminację osób, które zdobyły doświadczenie wskazane w 
rozdziale 8 ust. 8.1 pkt 4 lit. b) SWZ,  tylko dlatego, że przekroczyły ramy czasowe wyznaczone przez 
Zamawiającego. Doświadczenie zdobyte w okresie np. 5 czy 10 lat przed terminem składania ofert,  
w żaden sposób nie jest gorsze, od tego zdobytego w okresie ostatnich 3 lat, daje taką samą 
gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Tak skonstruowane wymaganie ogranicza 
w sposób wyraźny liczbę osób, które będą posiadały w/w. doświadczenie, ale również – co nie 
powinno być bez znaczenia – dyskryminuje często kadrę o znacznie wyższym wieloletnim 
doświadczeniu w budownictwie. 
Odpowiedź nr 47: 
Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do aktualizacji SWZ, którą zamieścimy na stronie 
prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Pytanie nr 48: 
Prosimy o potwierdzenie typów ścian oraz ich wykończenia w obszarze trzonów komunikacyjnych. 
Ściany żelbetowe na rysunkach architektury są opisane jako W13 czyli ściany systemowe GK. 

 
Odpowiedź nr 48: 
W13 to oczywista omyłka pisarska. Wykończenie ścian zgodnie z projektem wnętrz i rysunkami:  
Q221_PW_W_S_01_ściany R-01 
Q221_PW_W_S_02_ściany R00 
Q221_PW_W_S_03_ściany R01 
Q221_PW_W_S_04_ściany R02 



 
 
 
 

 
Q221_PW_W_S_05_ściany R03 
Q221_PW_W_S_06_ściany R04 

 
Pytanie nr 49: 
Prosimy o potwierdzenie i dodanie metki które ściany zgodnie z opisem Architektury mają zostać 
wykończone w technologi betonu architektonicznego. Na rysynkach występuje jedynie oznaczenie 
W2 jako ściany tynkowane. 
Odpowiedź nr 49: 
Rodzaj wykończenia ścian w technologii betonu architektonicznego wg projektu wnętrz (oznaczenie 
F11) i opisu architektury (słupy na kondygnacjach nadziemnych).   

 
Pytanie nr 50: 
Na rysunkach architektonicznych dot. okładzin ścian wystepują tapety. Czy pod tapetami mają być 
wykonane tynki? (brak takich informacji w projekcie). 
Odpowiedź nr 50: 
Na ścianach pod tapetami mają być tynki. 

 
Pytanie nr 51: 
Na rysunkach architektonicznych dot. okładzin ścian wystepują lustra o oznaczeniu F8 - czy mają być 
one wykonane na pełną wysokość pomnieszczenia? 
Odpowiedź nr 51: 
Tak, lustro ma być wykonane na pełną wysokość pomieszczenia zgodnie ze schematem 1 
zamieszczonym na rys. okładzin ścian. 

 
Pytanie nr 52: 
Na rysunkach architektonicznych dot. okładzin ścian wystepują lustra o oznaczeniu F8 - czy mają być 
one zlicowane z płytkami? 
Odpowiedź nr 52: 
Wykonać zgodnie ze schematem 1 zamieszczonym na rys. okładzin ścian. 

 
Pytanie nr 53: 
Na rysunku "Q221_PW_W_S_02_ściany R00" dot. okładzin ścian wystepuje okładzina nr F31. 
Okładzina ta na rzucie posiada następujący komentarz; "UWAGA: wg detalu projektu 
wykonawczego architektury 
DW06". W przekazanym pakiecie brak jest eysunku z ww. detalem, prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 53: 
Detal z PW architektury to detal DA06. 

 
Pytanie nr 54: 
W PW elektryki brakuje listew LED K4000, które wskazane są na rysunkach architektonicznych dot. 
wykończeń ścian. Prosimy o uzupełnienie cz. Elektrycznej o te listwy. 
Prosimy również o uzupełnienie cz. Elektrycznej o zasilanie listew LED K4000 + podświetlanych 
numerów na panelach P1 i P2 (wykończenia ścian). 
Odpowiedź nr 54: 
Ilości, długości  i rodzaj wskazanych w pytaniu opraw należy zliczyć na podstawie rysunków projektu 
wnętrz oraz należy uwzględnić dla nich zasilanie.  

 
 



 
 
 
 

 
Pytanie nr 55: 
Na rysunku "Q221_PW_W_SK_03_kład ścian łącznika R00" brak jest informacji dot. sposobu 
wykończenia ścian schodów od strony stopni - prosimy o uzupełnienie tej informacji. 
Odpowiedź nr 55: 
Wykończenie ściany / balustrady od strony schodów: płyta meblowa w całości fornirowana 
analogiczna do okładziny F13. 

 
Pytanie nr 56: 
Zgodnie z opisem technicznym instalacji sanitarnych p. 6.3.1 kanały wentylacyjne należy zaizolować 
wełną mineralną na folii aluminiowej i całość pokryć folia aluminiową. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na rezygnację z pokrycią folią aluminiową (pozostanie wełna mineralna na folii)? 
Odpowiedź nr 56: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 57: 
Prosimy o określenie wykończenia skrzydeł drzwiowych drzwi D12 od strony auli. Na rysunku 
"Q221_PW_W_S_02_ściany R00" symbol wykończenia F30 (okładzina meblowa matowa), na 
zestawieniu stolarki drzwiowej wykończenie płytą kompozytową F6. 
Odpowiedź nr 57: 
Należy wykonać zgodnie z projektem wnętrz. 

 
 
 

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany dotyczącą zapisów SWZ (w tym również zmiana 
terminu składania ofert), czy wzoru umowy zostaną zamieszczone w aktualizacji SWZ niezwłocznie po 
opublikowaniu Ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Unii Europejskiej. 
 
Do Informacji nr 1 dla Wykonawców zostają załączone poniższe pliki: 

1) Przedmiary robót: 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_ROBÓT_IE 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_BMS 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_budowa zjadu_R0 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_przebudowa zjazdu_R0 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_ROBÓT_IT 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_układ wew._R0 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_OGRZ_CHŁOD 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_ROBOTY BUDOWLANE 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_SIECI_rev 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_WENT_KLIMA 
 PRZEDMIAR_INKUBATOR_WOD_KAN 

2) Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
3) Dokumentacja - Instalacje teletechniczne 
4) PLB-Li-KAN-01_Zestawienie elementów kanalizacji podposadzkowej 
5) PLB-Li-KAN-02_Zestawienie elementów kanalizacji sanitarnej 
6) PLB-Li-KAN-03_Zestawienie elementów kanalizacji deszcz 
7) PLB-LI-KAN-04 Zestawienie elementów kanalizacji podciśn 
8) Q221_PW_A_A-01 - Elewacja Północna 
9) Q221_PW_A_A-02 - Elewacja Wschodnia 



 
 
 
 

 
10) Q221_PW_A_A-03 - Elewacja Południowa 
11) Q221_PW_A_A-04 - Elewacja Zachodnia 
12) Q221-PB-K02 
13) VENT-LI-09 - Zestawienie elementów wentylacyjnych 
14) Schematy IE 
15) Schematy IT 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Paulina Duszyńska 


