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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.022.2020.RB 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.022.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.: „Przebudowa obiektów 

sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I” 

 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a. ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający postanowił udzielić następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację, czy rysunek zestawienia ślusarki z folderu Rewizja Ślusarki Przebudowa nr A10 Lipca 2018r. - 

Przebudowa części basenowej - Etap I - dotyczy zakresu, który należy wycenić. Jest bardzo dużo rozbieżności pomiędzy 

Zestawieniem a przedmiarem. Rozbieżności przedstawiono poniżej. Proszę o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź 1: 

Rewizję ślusarki i rzuty należy rozpatrywać łącznie. Ilości elementów w przypadku rozbieżności należy przyjąć zgodnie z 

rysunkami rzutów projektu – opis parametrów i wymiary elementów oraz rodzaj wyposażenia itp. wg rysunków zestawień 

ślusarki, kolorystykę wg rys. elewacji. Należy wycenić całą ślusarkę przewidzianą do wymiany w I etapie. Zgodnie z 

zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają wyłącznie 

charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informację dotyczącą systemu ESOK, w którym brak standardowo dostarczanych wraz z systemem urządzeń 

tj. drukarki fiskalnej 2szt., szuflady kasowej do drukarki 2szt., drukarki raportów A4 1 szt. Prosimy o potwierdzenie, że 

urządzeń tych nie należy w uwzględniać w ofercie.  
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Odpowiedź 2: 

Należy uwzględnić w ofercie. Należy wycenić dostawę i montaż kompletnego systemu ESOK który będzie zapewniał 

prawidłowe funkcjonowanie obsługi klientów zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i wymaganiami 

zamawiającego, zapewniając jego pełną funkcjonalność w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Pytanie 3: 

W przedmiarze robót nie uwzględniono płytek basenowych o wymiarze 25x25cm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. 

(wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

 

Pytanie 4: 

W opisie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych na stronie nr 62 szczegółowo opisano typ szafek z zamkami 

elektronicznymi obsługiwanych przez system ESOK jako typ 2L. Szafki te również są opisane w projekcie wykonawczym 

przebudowy etap III – kompleksowe wyposażenie obiektu str. nr 10 jako szafki typu U2 z zamkiem na kluczyk. Ze 

względu na rozbieżności co do parametrów, typów i ilości szafek prosimy o jednoznaczne ich określenie. 

 

Odpowiedź 4: 

Szafki systemowe z ławkami - wykonać wg opisu wyposażenia str. 10 - jako: System szafek z laminatu o grubości 10 

mm - front, oraz 3 mm - ścianki boczne. Konstrukcja nośna ma być wykonana z profili aluminiowych, malowanych 

proszkowo, drzwiczki, podstawa - laminat (10mm), ściany boczne i tylna – laminat (3mm), półki, góra szafki - laminat 

(10mm), zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, do których brak dostępu z zewnątrz zabezpiecza szafkę przed 

wyłamaniem drzwiczek, wieszak na ubrania. Zamek na kluczyk. 

Podstawowe wymiary zestawu: szerokość 400mm, głębokość 490 mm, wysokość 1850 mm.  

Ostatecznie rodzaj rozwiązania, koloru płyty i kolorystykę należy uzgodnić przed zamówieniem z Zamawiającym.  

W etapie I zgodnie z rzutem w szatni pom. nr 1.16 należy dostarczyć i zainstalować 112szt. szafek podwójnych 

zamykanych na kluczyk. Pozostała ilość szafek przewidziana jest w innym etapie realizacji. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wyłącznie wykonanie prac etapu I? W załączonej dokumentacji 

znajduje się opis całości zadania: Etap I, II, III. Proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić całość prac objętych projektem 

załączonym do postępowania.  

 

Odpowiedź 5: 

Należy wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym do SIWZ opisem przedmiotu zamówienia, tj. w 

szczególności etap I z wybranymi elementami etapu III. Etap II – przebudowa sali gimnastycznej w większości nie 

podlega wycenie. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 21 września 2020r. Obszerny zakres jak i specyfika prac remontowych 

wymaga czasu niezbędnego do dokonania rzetelnej wyceny.  

 

Odpowiedź 6: 

Patrz zmiana SIWZ nr 4. 
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Pytanie 7: 

Proszę o informację czy w systemie ESOK mają zostać zawarte urządzenia fiskalne oraz o podanie ilości szafek 

basenowych oraz sprecyzowanie sposobu ich otwierania.  

 

Odpowiedź 7: 

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2 oraz nr 4. 

 

 

Pytanie 8: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ, w tym dotyczącymi opisu sposobu obliczenia ceny (Rozdz. VIII pkt. 8 ppkt. 1) - 5)) 

obowiązujące wynagrodzenie dla Wykonawcy to wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary mają charakter 

wyłącznie pomocniczy, Wykonawca wnosi o możliwość zmiany formy składanego kosztorysu, opisanej w §3 st. 8 wzoru 

umowy, tj. z formy szczegółowej na uproszczoną zawierającą nr pozycji, podstawę wyceny, opis robót, ilość robót oraz 

cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej - co jest wystarczające do rozliczenia robót zamiennych, 

zanikających itp. oraz zmianę zapisów w § 6 w ust. 8 i 9 i w § 7 ust. 4 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w sposób zaproponowany przez Pytającego. 

 

 

Pytanie 9: 

Proszę o zmianę zapisów wzoru umowy w § 4 pkt. 19 z 4 godzin na 1 dzień roboczy. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w sposób zaproponowany przez Pytającego. 

 

 

Pytanie 10: 

Proszę o poprawienie poz. 7d.1.1 tj. rozdzielenie na dwie pozycje KNRW 202/207/01 oraz KNRW 202/207/07. 

 

Odpowiedź 10: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 11: 

Proszę o rozdzielenie pozycji jak w punkcie wyżej poz. 8d. 1.1, 9d. 1.1, 16d. 1.1, 17d.l.l, 19d. 1.1, 34d. 1.2, 38d. 1.2, 39d. 

1.2, 40d.1.2, 46d.1.2. 

 

Odpowiedź 11: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 
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Pytanie 12: 

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 lipca 2018 r. zezwalającej na wycinkę 25 drzew, obwód pni 

drzew przeznaczonych do wycinki według w.w. Decyzji wynosi od 49 cm do 123 cm. Ponadto zgodnie z „Inwentaryzacją 

drzew kolidujących z realizacją zadania” z lutego 2018 r. łączna ilości drzew do wycinki wynosi 32 sztuki. W związku z 

tym proszę o poprawienie przedmiaru robót w elemencie nr 2 WYCINKA DRZEW. 

 

Odpowiedź 12: 

Zgodnie z zapisami SIWZ obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na 

usunięcie drzew kolidujących z realizacją zadania oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub ich aktualizacji 

wymaganych przez właściwy organ w tym zakresie – dotyczy to również inwentaryzacji drzew kolidujących z realizacją 

zadania. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

 

Pytanie 13: 

Proszę również o uzupełnienie przedmiaru robót w elemencie nr 2 „Wycinka drzew” o poz. mechaniczne karczowanie pni 

oraz o poz. wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. 

 

Odpowiedź 13: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 14: 

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej rozbiórki istniejących schodów zgodnie z rysunkiem K1 - I i II. 

 

 

Odpowiedź 14: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 15: 

Proszę o potwierdzenie, że ze „Spisu kompleksowego wyposażenia obiektu” do wyceny należy przyjąć tylko 

wyposażenie ujęte w przedmiarze w elemencie 1.5 WYPOSAŻENIE, lub o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający potwierdza, że ze „Spisu kompleksowego wyposażenia obiektu” do wyceny należy przyjąć wyposażenie 

ujęte w przedmiarach.  
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Pytanie 16: 

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz stwierdzonymi w niej brakami oraz sprzecznościami w zakresie 

I Etapu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. 10 dni, co pozwoli na dokładną analizę przedmiotu 

zamówienia a tym samym ceny końcowej. 

 

Odpowiedź 16: 

Patrz zmiana SIWZ nr 4. 

 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o informację, czy rysunek zestawienia ślusarki z folderu Rewizja Ślusarki Termomodernizacja nr A10 z Lipca 

2018r. - Przebudowa części basenowej - Etap I - dotyczy zakresu, który należy wycenić. Jest dużo rozbieżności 

pomiędzy Zestawieniem a przedmiarem. Proszę o wyjaśnienie. 

Drzwi DZ3 - 2 szt. w zestawieniu - 4 szt. w przedmiarze 

Drzwi DZ4 - 2 szt. w zestawieniu - w przedmiarze nie zgadzając się wymiary - nie wiadomo ile szt.  

Drzwi DZ4a - Brak w przedmiarze 

Drzwi DZP4 - Brak w przedmiarze 

 

Odpowiedź 17: 

Ilości elementów w przypadku rozbieżności należy przyjąć zgodnie z rysunkami rzutów projektu – opis parametrów i 

wymiary elementów oraz rodzaj wyposażenia itp. wg rysunków zestawień ślusarki, kolorystykę wg rys. elewacji.  

Drzwi DZ3 – należy przyjąć zgodnie z rzutem 2 szt. 

Drzwi DZ4 – należy przyjąć zgodnie z rzutem 2 szt. i 2 szt. drzwi DZ4a – drzwi różnią się kolorem i wyposażeniem w 

okucia, Drzwi DZP4 – należy przyjąć zgodnie z rzutem 1 szt. o odporności ogniowej EI60. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie 18: 

W przedmiarze dublują się pozycje dotyczące okien: O2, O3 O4, O5, O6, O7, O8. Proszę o potwierdzenie, że pozycje 

zostały błędnie powtórzone. 

 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający potwierdza, że pozycje dot. okien: O2, O3 O4, O5, O6, O7, O8 zostały błędnie powtórzone w przedmiarze.  

Ilości elementów w przypadku rozbieżności należy przyjąć zgodnie z rysunkami rzutów projektu – opis parametrów i 

wymiary elementów oraz rodzaj wyposażenia itp. wg rysunków zestawień ślusarki, kolorystykę wg rys. elewacji. Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 29 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 19: 

Pytanie dotyczące odpowiedzi z dnia 04.09.2020 r. W odpowiedzi nr 34 wskazano ilość mg, która powinna być w pozycji 

111, ponieważ tam brakowało mg. Pozycja 110 dotyczy Przestawiania rusztowań ramowych warszawskich 

jednokolumnowych i jest podana ilość 96 stanowisk. Pozycja 111 dotyczy czas pracy rusztowań. Jednak w opisie do 

pozycji nr 111 były podane inne pozycje do wyceny niż w odpowiedzi nr 34, mianowicie 48,49,105,106,107,108,109,110 i 

wtedy mg wychodzi 1901,14. Proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź 19: 

Do wyceny należy przyjąć czas pracy rusztowań typu I z pozycji 48 , 49 , 105 , 106 , 107 , 108. 
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Pytanie 20: 

W związku z zamieszczeniem ostatnich odpowiedzi w dniu 04.09.2020 r. (piątek) o godzinie 15:27, co nie daje 

możliwości zapoznania się z odpowiedziami i wniesieniem ewentualnych zmian do przedmiarów wcześniej niż w dniu 

07.09.2020 r., w celu rzetelnego przygotowania oferty cenowej proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

18.09.2020 r. 

 

Odpowiedź 20: 

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 21: 

Poz. 49 d.1.1 proszę o podanie koloru, materiału szerokości i grubości podokienników wewnętrznych. 

 

Odpowiedź 21: 

Parapety z konglomeratu o szerokości do 35 cm i grubości 3 cm. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji. 

 

Pytanie 22: 

Ze względu na zapisy SIWZ Rozdz. XII pkt. 17, proszę o poprawienie poz. 19 d.1.1 tj. rozdzielenie na dwie pozycje 

KNRW 401/109/11 oraz KNRW 401/109/12. 

 

Odpowiedź 22: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 23: 

Według opisu Projektu wykonawczego: Termomodernizacja, str. 8 SCHODY WEJŚCIOWE PRZEBUDOWA, należy 

zamontować wycieraczki we wszystkich wejściach i przedsionkach. Brak przedmiotowych wycieraczek na rysunkach i 

przedmiarze. Proszę o podanie parametrów (szerokości, długości, materiału, koloru) wycieraczek i uzupełnienie 

przedmiaru. 

 

Odpowiedź 23: 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie:  

Należy do wyceny przyjąć wycieraczki o min. wymiarach jak poniżej, przy każdym wyjściu zewnętrznym z budynku. 

Wycieraczka zewnętrzna 

Mata wycieraczkowa zewnętrzna typu o wym. szer. 150cm dł. 150cm zagłębiona posadzka z płytek w miejscu montażu 

maty. 

- wysokości 22,  w  ramie montażowej ramy zestali chromowo-niklowej 

- profil aluminiowy z wkładem  z gumy żłobionej 

- antypoślizgowość R 9 

- z dodatkową listwą czyszczącą między profilami. 
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Wycieraczka wewnętrzna o wym. szer. 150cm dł. 150cm zagłębiona posadzka z płytek w miejscu montażu maty. 

Mata wycieraczkowa wewnętrzna  

-   wysokości 22 w  ramie montażowej ze stali chromowo-niklowej 

- profil aluminiowy z  wkładem rypsowym, kolor jasnoszary, 

- antypoślizgowość R11 

- z profilem dodatkową listwą szczotkową między profilami. 

 

Pytanie 24: 

Według Projektu wykonawczego: Termomodernizacja należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną 

gr. 15 cm miejscowo pogrubionej do 30 cm na pilastrach ozdobnych. W przedmiarze natomiast przyjęto przyklejanie płyt 

z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścianach w ilości 1132,48 m2 i przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na 

ścianach w ilości 445,800 m2. Proszę o podanie grubości wełny mineralnej jaką należy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź 24: 

Należy wycenić i wykonać izolację ścian zewnętrznych zgodnie z zapisami SIWZ, tj. przy zachowaniu wyrobów 

budowlanych wskazanych i o parametrach nie gorszych niż w audycie oraz gwarantującej uzyskanie wymaganej 

dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjności przegród budowlanych i nie gorszej niż wymagana od 31 

grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.),  

 

Pytanie 25: 

Według Projektu wykonawczego: Termomodernizacja docieplenie stropodachu należy wykonać zgodnie z opisem na str. 

6 włóknami celulozy gr. 20 cm a według opisu na str. 7 wełną mineralna gr. 20 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź 25: 

Należy wycenić i wykonać docieplenie stropodachu zgodnie z zapisami SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. 

 

Pytanie 26: 

W opisie projektu wykonawczego: Termomodernizacja, na str. 12 mowa jest o żaluzjach na otworach  czerpni i wyrzutni 

oraz roletach zaciemniających do montażu w pomieszczeniach do nauki. Czy żaluzje i rolety są objęte niniejszym 

zamówieniem, jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź 26: 

W etapie pierwszym objętym niniejszym postępowaniem nie występują pomieszczenia do nauki w których mają być 

montowane rolety okienne umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń - nie należy przyjmować w ofercie. 

Żaluzje na czerpniach i wyrzutniach wentylacji należy przyjąć wg projektu wentylacji. 

 

Pytanie 27: 

W odniesienie do odpowiedzi , które zostały udzielone przez Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r. na pytania nr 10, 13, 

23 i 32 oraz odpowiedź na pytanie nr 33, proszę o ostateczne określenie zakresu wyposażenia, objętego niniejszym 

zamówieniem. 

 

Odpowiedź 27: 

Należy wycenić wyposażenie zgodnie z udzielonymi przywołanymi powyżej odpowiedziami. 
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Pytanie 28: 

W związku z rozliczeniem ryczałtowym proszę o zmianę zapisów w § 6 ust. 9 i w § 7 ust. 4 - kosztorysy powykonawcze 

są podstawą rozliczenia kosztorysowego. 

 

Odpowiedź 28: 

Zapisy te odnoszą się do kosztorysu ofertowego o którym mowa w § 3 ust. 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik do 

SIWZ. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w proponowanym zakresie. 

 

Pytanie 29: 

Brak pozycji dotyczącej ułożenia folii kubełkowej w elemencie 1.5 IZOLA¬CJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. Proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem ilości robót. 

 

Odpowiedź 29: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. 

 

Pytanie 30: 

Pozycje 93 - 98 przedmiaru robót - proszę o podanie wymiarów, koloru i rodzaju materiału dla wyposażenia dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Odpowiedź 30: 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie:  

Należy stosować rozwiązania typowe, ze stali nierdzewnej w wykończeniu matowym, maksymalne obciążenie nie 

mniejsze niż 120 kg. 

 

Pytanie 31: 

Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z projektem izolację przeciwwilgociową i docieplenie należy wykonać do wysokości 

30 cm poniżej poziomu gruntu. 

 

Odpowiedź 31: 

Do wys. 30cm poniżej poziomu terenu w miejscach gdzie nie istnieją piwnice. Pozostałe ściany piwnic są izolowane do 

pełnej wysokości poniżej poziomu gruntu. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o informację, czy zakres wyceny dotyczący izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia poniżej poziomu terenu 

dotyczy również części hali sportowej. 

 

Odpowiedź 32: 

Termomodernizacja ścian hali sportowej nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 33: 

W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brakuje pozycji dotyczącej wyniesienia gruzu z budynku. Prosimy o 

dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej wyniesienia gruzu z budynku w przedmiarze „Przebudowa”. 

 

Odpowiedź 33: 

Wyniesienie elementów z rozbiórek zostało uwzględnione w przedmiarach.  

Poniżej założenia do KNR jakie zostały zastosowane w przedmiarze:   
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Dla pozycji z katalogu KNR 4-01 

KNR 4-01 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE (WACETOB) 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

2. Założenia kalkulacyjne 

2.6. W nakładach robocizny przyjęto uśredniony transport poziomy materiałów od składowiska przyobiektowego do 

miejsca wbudowania oraz z rozebranych elementów do miejsca składowania, na placu budowy. 

 

Dla pozycji z katalogu KNR 4-04 

Tablica 0804 

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do cięcia. 

2. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży. 

3. Cięcie balustrady na odcinki długości około 1 m. 

4. Wykucie końców słupków balustrady ze stopni. 

5. Opuszczenie zbloczem pociętych elementów na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania. 

Tablica 0802 

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podstemplowanie konstrukcji schodów. 

2. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do cięcia. 

3. Przestawienie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży. 

4. Cięcie elementów konstrukcji schodów i balustrady palnikiem tlenowym. 

5. Opuszczenie zbloczem pociętych elementów konstrukcji schodów i balustrady na poziom terenu i odniesienie na 

miejsce składowania. 

Wg tych założeń nakłady r-g w pozycjach uwzględniają transport poziomy materiałów z demontaży i rozbiórek. 

 

 

Pytanie 34: 

Na rysunku A01 oznaczona została rozbiórka w części łącznika poza drzwiami oddzielającymi budynki. Pomieszczenie 

nie zostało jednak objęte dodatkową pozycją w programie użytkowym. Czy przedmiar i zakres prac obejmuje również 

wyżej opisaną część budynku? 

 

Odpowiedź 34: 

Należy wykonać rozbiórkę ścian pod montaż hydrantu (wykonanie niszy ściennej). Ponadto rozbiórki w łączniku dotyczą 

ścianek w konstrukcji szkieletowej poszytych płytami G-K. Zakres prac obejmuje opisaną w pytaniu cześć budynku i 

należy go uwzględnić w wycenie. 

 

Pytanie 35: 

W programie użytkowym brakuje pozycji 0.20 „WC DAMSKIE”. Czy zakres prac obejmujący pozycję 0.20 został 

uwzględniony w przedmiarze? 

 

Odpowiedź 35: 

Zakres brakującego w programie użytkowym pomieszczenia (WC DAMSKIE) jest uwzględniony w załączonych do 

postępowania przetargowego przedmiarach. 
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Pytanie 36: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami, a opisem technicznym dotyczących ścian działowych grubości 

12cm. Zgodnie z rysunkami ściana jest murowana, a według opisu jest to ściana z płyt cementowo włóknowych. 

 

Odpowiedź 36: 

Ściany działowe grub..12 cm należy wykonać zgodnie z opisami na rzutach PW jako murowane. 

 

Pytanie 37: 

W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej utylizacji wełny z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź 37: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 38: 

W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej utylizacji papy z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź 38: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone przedmiary robót mają 

wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia 

kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Ponadto 

patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z dnia 04.09.2020r. (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2). 

 

Pytanie 39: 

Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość posadzki przyjąć do wyceny w pozycji 39 w przedmiarze, ponieważ według programu 

użytkowego do wykonania jest 889,62m2 gresu technicznego, a uwzględniona w przedmiarze wartość wynosi 

454,080m2. 

 

Odpowiedź 39: 

Zgodnie z zestawieniem przywołany programu użytkowy obejmuje także przebudowę pomieszczeń hali sportowej, która 

nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. Wyceniając posadzki z gresu technicznego należy przyjąć ilości 

dotyczące tylko pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.  

 

 

Pytanie 40: 

W zestawieniu stolarki występują drzwi D12 (2szt.) oraz DP5 (2szt.), natomiast brak ich w przedmiarze. Czy drzwi nr D12 

i DP5 należy uwzględnić w wycenie? Proszę o uzupełnienie przedmiarów.  

 
Odpowiedź 40: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie 41: 

W zestawieniu wyposażenie uwzględniono m.in. natrysk z wiadrem (bosmana), natryski z deszczownicą – 2 szt. oraz 

słoneczną łąkę, natomiast brak ich w przedmiarze. Czy podane elementy należy uwzględnić w wycenie?  

Proszę o uzupełnienie przedmiarów.  
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Odpowiedź 41: 

Należy wycenić przywołane w pytaniu wyposażenie. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 w zestawie odpowiedzi z 

dnia 04.09.2020r. Zamawiający nie uzupełni przedmiarów. 

 

Pytanie 42: 

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu pn.: „Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. 

Paderewskiego 9 – Etap I” nr sprawy DZP.381.022.2020.RB  zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania 

ofert. Czas ten jest nam niezbędny do przygotowania rzetelnej i korzystnej oferty.  Prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert do 21.09.2020r. 

 

Odpowiedź 42: 

Patrz zmiana treści SIWZ nr 4. 

 

 

Pytanie 43: 

Czy elementy kontroli dostępu takie jak bramki kołowrotkowe i uchylne wchodzą w zakres wyposażenia objętego 

zamówieniem? 

Odpowiedź 43: 

Elementy kontroli dostępu (takie jak bramki kołowrotkowe i uchylne itp.) wchodzą w zakres zamówienia a specyfikacja 

ich parametrów wraz z lokalizacją urządzeń ujęte są w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 44: 

Czy budki dla jerzyków i nietoperzy proponowane na dokumentacji fotograficznej są częścią zakresu? Jeśli tak, prosimy 
o szczegółowe informacje z rysunkami z materiałami, wymiarami, ilościami itd. w/w budek.  

 

Odpowiedź 44: 

Należy wycenić i wykonać wszelkie elementy wskazane w decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 21.09.2018 wraz z jej 

prolongatą. Kolorystykę elementów dopasować do koloru elewacji. 

 

Pytanie 45: 

Prosimy o uzupełnienie projektu o szczegółowe zestawienie materiałów i urządzeń dla systemu ESOK. 

 

Odpowiedź 45: 

Zamawiający opisał wymaganą funkcjonalność kompletnego systemu obsługi klientów jaki należy dostarczyć w ramach 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie narzuca wyboru konkretnych urządzeń i materiałów poza określonymi w 

dokumentacji projektowej w tym zakresie.  

 

Pytanie 46: 

Proszę o wskazanie miejsca montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, z podaniem wysokości 

podnoszenia, czy obok schodów jest ściana nośna, czy występują przystanki pośrednie a także ile jest miejsca przed 

schodami (na dole i górze) oraz sposób sterowania. 

 

Odpowiedź 46: 

Miejsce montażu platformy schodowej jest wskazane na rysunku projektu wykonawczego branży architektonicznej pod 

nazwą „A02 RZUT WYSOKIEGO PARTERU”. Specyfikacja platformy znajduje się w pliku o nazwie „SPIS 
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KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA OBIEKTU” jako pozycja nr 50. Wymiary platformy należy przyjąć zgodnie z 

informacją na rysunku pod nazwą „A02 RZUT WYSOKIEGO PARTERU”. 

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

                   mgr Artur Baran                                                                                         mgr Aneta Szturc-Krawczyk 
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