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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

 
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. 1 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”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia 

(zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/com i podania przez Wykonawcę nazw 

firm podwykonawczych, uzależniony jest od „zamiaru" i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia 

oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednoznacznie zakres robót, który zamierza 

podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to zrobić. Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych 

podwykonawców do wykonania wskazanych zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych 

kontaktowych. Ponadto, zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z 

niego skorzystać, tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie 

oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w 

chwili składania oferty nie przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, koresponduje 

z treścią art. 36b ust. la ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO z dn. 13.02.2017 r„ sygnatura akt 

192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 234/17. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo 

tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania pełnych 

nazw firm podwykonawczych. (Chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu 

trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu). 
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Odpowiedź 1: 

Zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 12 pkt 2 SIWZ, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zasady powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcy/om zostały 

szczegółowo opisane w §5 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).  

Równocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga wskazania przez Wykonawców w ust. 6 załącznika nr 1A 

(formularz oferty) do SIWZ nazw podwykonawców, jeśli te nie są mu znane na etapie składania oferty.  

 

Pytanie 2: 

 

 

Odpowiedź 2: 

Patrz odpowiedź na pytanie 1. 

 

Pytanie 3: 

Drzwi z oznaczeniami D5 i D8 pojawiają się z zestawieniu, natomiast nie ma takich na rzutach, ani w przedmiarze. 

Prosimy o podanie lokalizacji ww. drzwi i potwierdzenie, że należy je uwzględnić w wycenie ( w ilości po 2 sztuki). 

 

Odpowiedź 3: 

Brak jest drzwi D5 w zestawieniach ślusarki aluminiowej - drzwi takie nie występują. Drzwi opisane jako D8 na rzutach -

należy wycenić jako drzwi D9 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o podanie kolorystyki okładzin ściennych i podłogowych płytkowych. 

 

Odpowiedź 4: 

Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym, w trakcie realizacji - po wyborze przez Wykonawcę dostawcy płytek 

podłogowych i ściennych spełniających parametry i wymagania określone w dokumentacji. Ponadto zgodnie z wzorem 

Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca winien zaproponować co najmniej dwa źródła pochodzenia 

(producentów) dla każdego z wyrobów do zastosowania, a w przypadku wyrobów wykończeniowych, armatury 

czerpalnej, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz galanterii sanitarnej lub innych wyrobów wpływających na odbiór 
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estetyczny wykonywanych robót, dodatkowo co najmniej dwóch propozycji ich formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z 

wymaganymi dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o szczegółowe rysunki i rozwiązania schodów stalowych i balustrady podestu do skoków. 

Odpowiedź 5: 

Wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej dotyczące przedmiotu zamówienia zostały załączone do 

SIWZ.  

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

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie:  

Należy przyjąć w ofercie zgodnie z projektem rozbiórkę schodów i balustrad podestu i odtworzenie ze stali 

kwasoodpornej w takim samym kształcie oraz montaż projektowanej balustrady w konstrukcj i ze stali kwasoodpornej, 

słupki i pochwyt Ø 40mm z wypełnieniem z tafli szkła bezpiecznego. Balustrada musi być zamocowana po obwodzie i 

spełniać wymagania przepisów w zakresie sił naporu jakie ma przenosić balustrada w obiektach użyteczności publicznej. 

Należy wykonać ją analogicznie jak balustradę na widowni.  

Przed zamówieniem Wykonawca winien opracować projekty warsztatowe i przedstawić je do akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 6:  

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej nie wchodzi w zakres Etapu I? Tak 

wnioskuje się z SIWZ, w opisie projektu jednak znajdują się sprzeczne informacje, prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź 6: 

Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej nie wchodzi w zakres ETAPU I i będzie realizowana  w ETAPIE III 

inwestycji. 

 

Pytanie 7:  

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego przebudowy w Etapie I przewiduje się wymianę nagłośnienia (na obu 

obiektach). Na czym ma ona polegać i jakie wyposażenie obejmować? Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 7: 

Nagłośnienie należy wykonać zgodnie z wytycznymi działu 5. NAGŁOŚNIENIE opisu projektu wykonawczego instalacji 

elektrycznych ETAP I oraz z pozycjami przedmiaru branży elektrycznej w dziale 6. NAGŁOŚNIENIE. 

 

Pytanie 8:  

Pozycja 53d.1.4 w Przedmiarze (Przebudowa) – Drzwi D9 – brak w zestawieniu. Oznaczone jako D9 na Rzucie Piętra 

pasują do oznaczenia D8 z zestawienia (którego brak w przedmiarze). Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie. 

 

Odpowiedź 8: 

Do wyceny należy przyjąć drzwi D9 opisane w zestawieniu ślusarki aluminiowej zgodnie z rys.nr A09, w ilości 5 szt. wg. 

pozycji 53d.1.4 przedmiaru robót. Są to drzwi do pomieszczeń 1.34 , 1.35 , 1.07 , 1.37 , 2.10 opisane na rzutach jako 

drzwi D 8 i D9. 
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Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z przedmiarami konstrukcja stalowa zewnętrznej klatki ewakuacyjnej ma być 

zabezpieczona farbami ppoż. do klasy R60, i równocześnie nie przewiduje się zabezpieczenia ppoż. balustrad ze stali 

nierdzewnej ani stopni schodowych z krat WEMA. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający potwierdza, że konstrukcja stalowa zewnętrznej klatki ewakuacyjnej ma być zabezpieczona farbami ppoż. 

do klasy R60. Klatka ma umożliwiać bezpieczną ewakuację przez min. 60 minut. 

 

Pytanie 10:  

Prosimy o wyjaśnienie które elementy z wyposażenia należy uwzględnić w Etapie I. Jak rozumiemy elementy takie jak 

urządzenia do ćwiczeń czy tablica do koszykówki nie są częścią zakresu, ponieważ jest to wyposażenie części hali 

sportowej (II Etap)? 

 

Odpowiedź 10: 

Należy uwzględnić wyposażenie przewidziane w przedmiarach robót. Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o podanie kolorystyki elewacji w NCS. 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający podaje kolorystykę w NCS: 

1 TYNK KOLOR BIAŁY (NA TERMOIZOLACJI gr.20cm) (RAL 9016) ); NCS (S 0502-G50Y) 

2 TYNK KOLOR GRAFITOWY (NA TERMOIZOLACJI gr.15cm) (RAL 7047); NCS (S 1502-R50B) 

3 TYNK KOLOR CZERWONY (NA TERMOIZOLACJI gr.20cm) (RAL 3002); NCS (S 2570-Y90R) 

3a TYNK KOLOR CZERWONY (NA TERMOIZOLACJI gr.30cm) NCS (S 2570-Y90R) 

4 TYNK COKOŁOWY KOLOR GRAFITOWY (NA TERMOIZOLACJI gr. 10cm) wg wzornika tynków żywicznych 

5 TYNK KOLOR NIEBIESKI (NA TERMOIZOLACJI gr.20cm) RAL 5002; NCS (3060-R80B) 

6 ŚLUSARKA - KOLOR CZERWONY (RAL 3002) NCS (S 2570-Y90R) 

7 ŚLUSARKA - KOLOR CZARNY (RAL 9017); NCS (S 8502-R) 

7a ŚLUSARKA - KOLOR BIAŁY (RAL 9016) NCS (S 0502-G50Y) 

8 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SP. KOLOR BIAŁY (RAL 9016) NCS (S 0502-G50Y) 

9 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SP. KOLOR CZARNY (RAL 9017); NCS (S 8502-R) 

10 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SP. KOLOR CZERWONY (RAL 3002) NCS (S 2570-Y90R) 

Dokładna kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika farb i 

tynków wybranego producenta. Należy zwrócić uwagę, że akcenty elewacji występują w bardzo intensywnych kolorach 

podstawowych – czerwony i niebieski. Ponadto zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

Wykonawca winien zaproponować co najmniej dwa źródła pochodzenia (producentów) dla każdego z wyrobów do 

zastosowania, a w przypadku wyrobów wykończeniowych, armatury czerpalnej, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz 

galanterii sanitarnej lub innych wyrobów wpływających na odbiór estetyczny wykonywanych robót, dodatkowo co 

najmniej dwóch propozycji ich formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z wymaganymi dokumentacją projektową. 

Uwaga: Błędnie w projekcie określono i oznaczono kolor czerwony jako RAL 2002 zamiast RAL 3002. 
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Pytanie 12:  

Prosimy o szczegółowy projekt klapy dymowej z siłownikiem. 

Odpowiedź 12: 

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

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie: 

Projekt nie przewiduje indywidualnego rozwiązania w tym zakresie, tylko zakup gotowego wyrobu, który będzie 

połączony z instalacją oddymiania i sterowane centralą systemu oddymiania oraz poddane dozorowi technicznemu. 

Klapa ma posiadać jednocześnie funkcjonalność wyłazu dachowego poprzez odpowiednią przestrzeń otworu 

umożliwiającą wyjście na dach oraz drabinę wyjściową. Klapa dymowa ma się otwierać na zewnątrz i w razie 

konieczności poprawy sprawności oddymiania powinna być wyposażona w owiewki (w zależności od wybranego 

producenta i rodzaju klapy oraz podstawy). Klapa musi być wyposażona w siłownik samoczynnie otwierający skrzydło na 

wypadek zadymienia. Napęd siłownika zębatkowy ze zdalnym sterowaniem elektrycznym. Otwieranie siłownika będzie 

sterowane centralą oddymiającą i podłączone do systemu SSP budynku – szczegóły w projekcie elektrycznym. 

Powierzchnia czynna zaprojektowanej klapy dymowej (Acz) nie może być mniejsza niż 2,25m
2
 dlatego w części 

rysunkowej projektu wskazano wymiary klapy 150x150cm. Wymiar ten stanowi co najmniej 5% powierzchni 

obliczeniowej klatki schodowej i wynosi nie mniej niż 1 m
2
 zgodnie z przepisami i zapisami ekspertyzy technicznej dot. 

ppoż. dla przedmiotowego obiektu Wymiary 150x150cm przyjmuje się jako minimalną powierzchnię czynną klapy 

oddymiającej o pow. 2,25m
2
, która to powierzchnia powinna być zdeklarowana w dokumentach przez dostawcę 

urządzenia. 

Należy przyjąć urządzenie służące do odprowadzenia dymu z przestrzeni klatki schodowej na zewnątrz budynku, 

zamontowane w stropie klatki schodowej (w rozumieniu normy PN-EN 12101-2 lub równoważnej) wg wybranego 

producenta i dostawcy. 

 

Pytanie 13:  

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym, a przedmiarem w załączonej dokumentacji, proszę o 

jednoznaczne wskazanie elementów oraz ilości wyposażenia które należy uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź 13: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

 

 

Pytanie 14:  

W przedmiarach nie ujęto wpustów łazienkowych w związku z powyższym wnosi się o uzupełnienie przedmiarów. 
 

Odpowiedź 14: 

W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wpusty. Patrz odpowiedź na pytanie 28. 

 

Pytanie 15:  

W przedmiarach nie uwzględniono demontażu i utylizacji central wentylacyjnych wnosi się o uzupełnienie przedmiarów 

lub potwierdzenie, że usunięcie central nie jest w zakresie Generalnego Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 15: 

Demontaże istniejącej wentylacji należy przyjąć zgodnie z działem przedmiaru 1.31 Roboty demontażowe Instalacji 

Wentylacyjnej – Przedmiar uwzględnia demontaż kanałów, wentylatorów dachowych wraz z podstawami a także 

wentylatorów wentylacji basenowej zlokalizowanych na podbaseniu. 
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Pytanie 16:  

Wnosi się o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o: 

- projekt układu sufitów, 

- projekt układu płytek, 

- projekt układu płyt akustycznych, 

- projekty balustrad wewnętrznych skoczni. 

 

Odpowiedź 16: 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia określa wszelkie parametry, wymiary, technologie i 

rodzaj wykończenia pomieszczeń w sposób wystarczający do ich realizacji. Zamawiający nie określił szczegółowych 

układów elementów wnętrz. Dokumentacja projektowa nie obejmuje rozwinięć ścian, podłóg, sufitów. Doboru układu 

elementów wykończeniowych, ich szczegółowej kolorystyki i wzajemnych relacji jest możliwe po dokonaniu przez 

wykonawcę wyboru dostawców poszczególnych materiałów na bazie ich wzorników, tolerancji wymiarowej, kolorystyki i 

technologii wykonania. Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca winien 

zaproponować co najmniej dwa źródła pochodzenia (producentów) dla każdego z wyrobów do zastosowania, a w 

przypadku wyrobów wykończeniowych, armatury czerpalnej, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz galanterii sanitarnej lub 

innych wyrobów wpływających na odbiór estetyczny wykonywanych robót, dodatkowo co najmniej dwóch propozycji ich 

formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z wymaganymi dokumentacją projektową. Odnośnie balustrad – patrz odpowiedź 

na pytanie nr 5. 

 

Pytanie 17:  

Wnosi się o określenie koloru drewnopodobnego zabudowy ścianek systemowych HPL kabin WC, prysznicowych, 

przebieralni. 

 

Odpowiedź 17: 

Dobór przez Zamawiającego koloru płyt drewnopodobnych wykonanych z HPL będzie możliwy po dokonaniu przez 

wykonawcę wyboru dostawcy na bazie wzornika dostępnych kolorów. Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik 

nr 3 do SIWZ, Wykonawca winien zaproponować co najmniej dwa źródła pochodzenia (producentów) dla każdego z 

wyrobów do zastosowania, a w przypadku wyrobów wykończeniowych, armatury czerpalnej, osprzętu 

elektroinstalacyjnego oraz galanterii sanitarnej lub innych wyrobów wpływających na odbiór estetyczny wykonywanych 

robót, dodatkowo co najmniej dwóch propozycji ich formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z wymaganymi dokumentacją 

projektową.  

 

Pytanie 18:  

W projekcie wykonawczym dotyczącym zakresu termomodernizacji nowych warstw porycia dachu są następujące 

zapisy: 

”DACH – WARSTWY I WYKOŃCZENIE: 

Dach hali basenu sportowego (U = 0,12 W/m2K) – zadaszenie na istniejącej konstrukcji z hali basenu i sal 

gimnastycznych. 

- Membrana PCV z profilami systemowymi z tworzywa imitującymi rąbek stojący, 

- Termoizolacja - pianka PIR gr. 20 cm, lub wełny mineralnej, 

- Paroizolacja, 

- Istniejąca blacha trapezowa na istniejących dźwigarach kratowych stalowej konstrukcji. 
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- Sufit podwieszony akustyczny wg opisu warstw sufitowych przebudowy.” 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na istniejących dźwigarach kratowych stalowej konstrukcji zabudowane są płyty 

korytkowe. Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć demontaż płyt korytkowych i zabudowę blach 

trapezowych.  

 

Odpowiedź 18: 

W części opisowej projektu opisującego warstwy istniejące dachu omyłkowo wskazano jako warstwę poszycia blachę 

trapezową zamiast płyt korytkowych. Nie przewiduje się demontażu płyt korytkowych a pozostałe warstwy pozostają bez 

zmian. Nowe warstwy pokrycia dachu należy wykonać na istniejących płytach korytkowych. Należy zwrócić uwagę, że 

warstwy przegród zewnętrznych mają spełniać wymagania audytu energetycznego.  

 

Pytanie 19:  

Proszę o informację, czy gres techniczny w formacie 30x30 cm w Podbaseniu oraz pomieszczeniach przyległych należy 

układać na istniejącej posadzce oraz czy Wykonawca ma przyjąć w ofercie warstwę sczepną i wyrównawczą. 

 

Odpowiedź 19: 

Należy przyjąć warstwę szczepną i wyrównawczą oraz usunięcie wszelkich luźnych fragmentów podkładu a także 

naprawę pęknięć oraz usunięcie istniejących powłok i innych zanieczyszczeń. Posadzki w podbaseniu należy układać na 

podłożu przygotowanym zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót oraz zgodnie z 

wymaganiami wybranego przez Wykonawcę producenta zaprawy klejowej i producenta gresu. 

 

Pytanie 20:  

Proszę o informację czy wszystkie elementy ruchome zostaną usunięte przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź 20: 

Elementy wyposażenia ruchomego nie przeznaczone do demontażu przez Wykonawcę a kolidujące z realizacją 

przedmiotu zamówienia, będą usuwane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 21:  

Prosimy o informację, czy przewody i  kable instalacji elektrycznych należy wykonać wg dokumentacji projektowej czy 

też zgodnie z wymogami rozporządzenia CPR mającym na celu podniesienie bezpieczeństwa budynków przez 

stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów i kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji 

elektrycznych? 

 

Odpowiedź 21: 

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

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie: 

Przewody i kable należy wykonać zgodnie z wymogami rozporządzenia CPR. 

 

Pytanie 22:  

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych nie ma informacji na temat prowadzenia kabli i przewodów w 

wykutych bruzdach. Przedmiar jednak przewiduje układanie instalacji w bruzdach pomijając fakt ich wykucia i 

zaprawiania. Proszę o doprecyzowanie lokalizacji wykonania bruzd dla instalacji. 
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Odpowiedź 22: 

Instalację należy prowadzić w bruzdach pod tynkiem zgodnie z rysunkami zawierającymi rzuty poszczególnych 

kondygnacji i instalacji. 

 

 

Pytanie 23:  

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części etapu III – zgodnie z zapisami SIWZ, w 

zakresie etapu III do wykonania pozostaje jedynie dostawa i  montaż wyposażenia, zgodnie z projektem wykonawczym 

Etap III Wyposażenie, natomiast pozostałe roboty (w szczególności technologia wody basenowej) są wyłączone z 

zakresu wyceny.  

 

Odpowiedź 23: 

Należy wycenić dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z przedmiarami robót. Zamawiający nie rozdzielał dokumentacji 

etapu III a jedynie wybrał z niej wyposażenie, które przewiduje do montażu w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiot 

zamówienia nie obejmuje robót w zakresie technologii wody basenowej. 

 

 

Pytanie 24:  

Prosimy o potwierdzenie, że technologia uzdatniania wody basenowej nie podlega przebudowie. 

 

Odpowiedź 24: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót w zakresie technologii wody basenowej. 

 

Pytanie 25:  

W przedmiarze i zestawieniu materiałów dot. instalacji wodociągowej podano, że instalację należy wykonać z rur i 

kształtek ze stali nierdzewnej (zaprasowywanych) tymczasem podane średnice rur np.: 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4, 

40x5,5, 50x6,9, 63x8,6, 75x10,3, 90x12,3 odpowiadają dokładnie rurze z polietylenu sieciowanego Uponor Aqua Pipe. 

Rury ze stali nierdzewnej zaprasowywane występują w następujących średnicach: 15x1,0, 18x1,0, 22x1,2, 28x1,2, 

35x1,5, 42x1,5, 54x1,5, 76,1x2,0, 88,9x2,0.  

W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o jednoznaczną informację z jakiego materiału należy wykonać instalację 

wodociągową.  

 

Odpowiedź 25: 

Należy przyjąć do wyceny i wykonać instalację wodociągową z rur ze stali nierdzewnej (zaprasowywanych)  zgodnie z 

przedmiarem i zestawieniem materiałów. 

 

Pytanie 26:  

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i 

konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów. 

 
Odpowiedź 26: 

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i 

usterek przedmiotu Umowy, które zostaną ujawnione w okresie gwarancji, a także zobowiązuje się do wykonywania na 

koszt własny okresowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia 

zapewniających prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich 
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producentów oraz wynikających z przepisów prawa budowlanego. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania 

podstawowych warunków eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych 

przez producentów i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu z wyłączeniem czynności określonych w zdaniu 

powyżej będących obowiązkiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 27:  

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych 

(których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad). 

 

Odpowiedź 27: 

Zamawiający będzie ponosił koszty zachowania i stosowania zasad eksploatacji i konserwacji wydanych przez 

producenta danego urządzenia, w tym koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta. 

Jeżeli z warunków udzielonej gwarancji nie wynika, że dany element należy wymieniać w okresie gwarancji lub jeżeli 

zajdzie konieczność jego wymiany poza okresami wskazanymi przez producenta (tj. pomimo prawidłowej, zgodnej z 

wytycznymi producenta eksploatacji i konserwacji), to koszt tej wymiany ponosi Wykonawca. Kiedy zużycie materiału 

nastąpi w czasie (cyklu życia produktu) przewidzianym przez producenta materiału to koszt jego wymiany ponosi 

Wykonawca, natomiast w przypadku gdy zużycie materiału nastąpi po czasie (cyklu życia produktu) przewidzianym 

przez producenta materiału, to koszt jego wymiany ponosi Zamawiający. Patrz odpowiedź na pytanie 26. 

 

 
Pytanie 28:  

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XII  pkt. 17- Wykonawca w dniu przekazania placu budowy ma przekazać 

Zamawiającemu kosztorys szczegółowy na kwotę zgodną z podaną ceną ryczałtową. W dalszej części widnieje zapis, że 

Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w 

kosztorysie żadnej pozycji z przedmiaru robót.  

Prosimy o zlikwidowanie zapisu dotyczącego obowiązku dostarczenia kosztorysów przy przekazaniu placu budowy, w 

związku z ryczałtowym rozliczeniem. Ponadto w przypadku rozbieżności między dokumentacją a przedmiarami 

Wykonawca musi zmieniać obmiary, co jest sprzeczne z obecnymi zapisami. Dlatego wnioskujemy o odstąpienie od 

obowiązku dostarczenia kosztorysu szczegółowego zamawiającemu, lub o dopuszczenie dowolnej modyfikacji 

przedmiarów w związku z ryczałtowym rozliczeniem.  

 

Odpowiedź 28: 

Zamawiający wyjaśnia, że brakujące pozycje należy wycenić zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, uwzględniając 

ich wartość w pozycjach danego działu przedmiaru robót, którego dotyczą, nie zmieniając przy tym ilości robót 

wskazanych w przedmiarach. Natomiast w przypadku rozbieżności co do ilości, różnice in plus i in minus należy wycenić 

zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, w wartości danej pozycji, nie zmieniając przy tym ilości robót wskazanych w 

przedmiarach. Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ, wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) 

zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalku lacji zgodnie 

z wymienią podstawą normatywną, tak więc ww. braki i różnice można ująć np. poprzez kalkulację indywidualną (tzw. 

wycenę własną) lub modyfikację nakładów RMS oraz ich norm, a cena wyliczona w sposób wskazany w SIWZ i 

wyjaśniony powyżej, wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych będzie tożsama z ceną całkowitą wynikającą 

z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zaproponowanym przez Pytającego zakresie. 
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Pytanie 29:  

Termomodernizacja, poz. 42-48 przedmiaru mają takie same ilości i opisy co pozycje 30-36- pozycje zdublowane, 

prosimy o poprawienie przedmiaru.  

 

Odpowiedź 29: 

Nie należy wyceniać pozycji zdublowanych. Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku dokonania wyceny danej pozycji 

kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace.  

 

Pytanie 30:  

Z uwagi na rozbieżność miedzy projektem budowlanym a wykonawczym, proszę o jednoznaczne wskazanie sposobu 

wykonania odwodnienia plaży. W projekcie budowlanym opisany jest system odwodnienia szczelinowego z blachy 

nierdzewnej natomiast w projekcie wykonawczym z systemowych kształtek o wymiarach 12,5x25 cm. 

 

Odpowiedź 30: 

Odwodnienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarami robót - przyjęto rozwiązanie 

odwodnienia liniowego plaży jako kształtki ceramicznej mocowanej na szer. 12,5cm na plaży basenu wg projektu 

wykonawczego. 

 

Pytanie 31:  

Prosimy o potwierdzenie że, w zakres etapu III nie wchodzą  prace związane w wykonaniem basenu do nauki pływania 

wraz z dostawą niecki ze stali nierdzewnej, zakres również nie obejmuje wykonania technologii wody basenowej, jak 

i naprawy  istniejącej  niecki  basenu  poprzez  strukturalne  uszczelnienie  betonu  po 

usunięciu  istniejących  warstw,  wykonanie  nowej  izolacji  przeciwwodnej, uszczelnienie dylatacji, dobór okładzin 

niecek ? 

 

Odpowiedź 31: 

Zamawiający potwierdza, że wymienione w pytaniu prace nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiot 

zamówienia obejmuje natomiast m.in. przebudowa plaży basenu i okładzin ceramicznych plaży. 

 

Pytanie 32:  

W dokumentacji dołączony jest załącznik Wyposażenie, w którym wymienione jest wyposażenie natomiast  nie 

występuje to wyposażenie w całości w przedmiarach robót prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu wchodzi tylko 

wyposażenie wymienione w przedmiarach. 

 

Odpowiedź 32: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

 

Pytanie 33:  

Czy natrysk z wiadrem również wchodzi w zakres zamówienia ? – wyposażenie. 

 

Odpowiedź 33: 

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

warunków zamówienia poprzez jej doprecyzowanie: 

Zakres wyposażenia saunarium należy wycenić w pozycji 92 przedmiaru branży budowlanej –przebudowa. 
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Pytanie 34:  

W pozycji 110 przedmiaru przebudowa brak wskazanych mg prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 34: 

W pozycji 110 przedmiaru „przebudowa” należy wycenić przesuwanie rusztowania warszawskiego na nowe stanowiska 

robocze w ilości wskazanej w pozycji. Ilość m-g liczna od pozycji 48, 49, 95, 96, 97, 98 ,99, 100 wynosi 1551,8124 m-g. 

Patrz odpowiedź na pytanie 28. 

 

Pytanie 35:  

Brak detalu rysunku montażu odwodnienia liniowego prosimy o uzupełnienie? 

 

Odpowiedź 35: 

Dokumentacja projektowa nie obejmuje rysunku detalu odwodnienia  - należy zastosować rozwiązania systemowe. Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 30. 

 

 

Pytanie 36:  

W przedmiarze w pozycji 75 i 76 wskazano zakres robót dotyczący podestów do skoków proszę o dołączenie szczegół 

oraz wskazanie na rysunkach zakresu prac do wykonania, Brak rysunków wieży do skoków prosimy o uzupełnienie.  

 

Odpowiedź 36: 

Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków wieży do skoków. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie 37:  

W związku z obszernym zakresem prac oraz rozliczeniem ryczałtowym, w celu rzetelnej wyceny prosimy o przesunięcie 

terminu składania ofert  do 18-09-2020. 

 

Odpowiedź 37: 

W dniu 21.08.2020 r. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  

Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymał brzmienie:  

1. Ofertę należy złożyć do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria Ogólna, 

pok. 17, parter budynku, w terminie do 11.09.2020r. do godz. 10:30.  

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymał brzmienie:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r. o godz. 11:00 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 

40-007 Katowice, sala nr 61, III piętro (budynek Rektoratu).  

Zamawiający nie planuje dalszego przesunięcia terminu składania ofert. 

 

Pytanie 38:  

Dot. instalacji wentylacji mechanicznej- zgodnie z opisem w projekcie część przewodów wentylacyjnych ma zostać 

zabezpieczona poprzez pomalowanie farbą epoksydową, jednak klapy ppoż, przepustnice na tych odcinkach mają 

zostać wykonane  w ocynku. Czy elementy na dodatkowo zabezpieczonej antykorozyjnie instalacji nie powinny być w 

wykonaniu nierdzewnym ? Proszę o potwierdzenie. 
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Odpowiedź 38: 

Zamawiający potwierdza, że klapy ppoż i przepustnice występujące na odcinkach instalacji zabezpieczonych przez 

malowanie mają być wykonane ze stali ocynkowanej tj. w wykonaniu standardowym. 

 

Pytanie 39:  

Dot. instalacji wentylacji mechanicznej- proszę o potwierdzenie wykonania izolacji z wełny mineralnej na przewodach 

wentylacyjnych w części basenowej. 

 

Odpowiedź 39: 

Zamawiający potwierdza wykonanie izolacji przewodów wentylacyjnych z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową 

zgodnie z pkt 7.5 Opisu technicznego instalacji wentylacji. 

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  
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