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,,Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" 

Siechnice, 22 października 2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 5 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594004-N-2019 z dnia 05.09.2019 r.) 

Zamawiający zamienił treść pliku pod nazwą Z.17.2017 Informacja Zamawiającego nr 4 z plikiem pod nazwą 
Z 17 2019 IDW Za/ącznjk 1. Zamawiający nie dokonał żadnych zmian w ich treści. 

Zamawiający informuje, że podana w Informacji Zamawiającego nr 4 numeracja zmian nr 7-1 O dotyczy kolejnych 
zmian, po zmianach nr 1-9 zawartych w Informacji Zamawiającego nr 1. 

Pytanie 21: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię 
użytkową EU: z jednej strony w Specyfikacji pojawia się wymóg/warunek udziału (str. 11 ID W) wskaźnika 
rocznego zapotrzebowania na energię użytkowa EU nie większy niż 15 kWh/m2*rok, ale z drugiej strony w 
udostępnionej dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia (Opis Techniczny do Projektu 
Wykonawczego Instalacji Ogrzewania i Schładzania TOM Ili - INSTALACJE SANITARNE) wprost w tabeli na 
str. 6 podano „Zapotrzebowanie na ciepło nu potrzeby ogrzewania Ellh" dla budynków pasywnych na poziomie 
15 kWh/m2*rok (,,wartość maksymalna odpowiadająca budynkowi pasywnemu"). Tym samym logicznym jest 
wnioskowanie, że wartość wskaźnika zapotrzebowania energii użytkowej dla wszystkich składowych 
pochłaniających energię (dla chłodzenia, przygotowania cieplej wody użytkowej, dla zasilania urządzeń 
elektro-energetycznych, tzw. urządzeń pomocniczych} musi być zatem większa niż wskazywane 15 
kWh/m2*rok tylko dla ogrzewania. Dodatkowo również udostępniona Ocena Budynku Pasywnego już na 
pierwszej stronie wskazuje "wskaźnik zapotrzebowania energii do ogrzewania" na 15 kWh/(m2a) i przedstawia 
tę wartość jako spełniającą wymagania dla budynku pasywnego. W świetle powyższych faktów przywołane - 
jako warunek udziału w postępowaniu (Rozdz. VIII pkt. 12 ppkt. 3) lit Ap. li na str 11 SIWZ cz. I - - ll)W) - 
wykazanie się doświadczeniem w realizacji obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych}, spełniającego 
warunek wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU na poziomie nie większym niż 15 
k\Vh/m2*rok jest całkowicie nieadekwatne dla przedmiotowego zadania i udostępnionej dokumentacji 
projektowej. Prosimy zatem o skorygowanie przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 
wskazanych w Rozdz. VIII pkt. 12 ppkt. 3) lit Ap. li na str 11 SIWZ cz. I - IDW (i warunków powiązanych dla 
doświadczenia Kierownika Budowy) do następującego: 

,,li. Obiektu (z wyłączeniem obiektów' przemysłowych) spełniającego warunki: 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla ogrzewania EUh nie większym niż 15 
kWh/m2*rok" 

Odpowiedź na pytanie 21: 
Zamawiający uwzględnił powyższe w Zmianie 2 zamieszczonej w Ogłoszeniu Zamawiającego nr 1 
opublikowanej 20 września 2019 r. 

Pytanie 22: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących szczelności powietrznej obiektu. W 
udostępnionych materiałach przedstawia się ona następująco: 

• w Projekcie Budowlanym zatwierdzonym stosowną decyzją o pozwoleniu na budowę zapisano: 
„Projektowana szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości 0,6/h-l (przy różnicy ciśnień 
na podciśnieniu oraz na nadciśnieniu równej 50 Pa" (str 41 Opisu Technicznego), 

• w Projekcie Budowlanym Zamiennym w pkt. 4.1.3 Rozwiązania odpowiadające budynkowi 
pasywnemu (str 17 Opisu Technicznego) wskazano jednoznacznie „Bez zmian w stosunku do 



Projektu Budowlanego ... ", a zatem projektowana szczelność powietrzna obiektu nadal wynosi 
0,6/h-1, 

• w Projekcie Wykonawczym Architektury i Zagospodarowania Terenu TOM I - ARCHITEKTURA 
w pkt. 4.1.4 (str 16 Opisu Technicznego) zapisano: ., Projektowana szczelność powietrz.na obiektu 
nie prz.ekracza wartości 0,3/h-1 (prz.y różnicy ciśnień na podciśnieniu oraz nadciśnieniu równej 
50Pa) " - czyli jest dwukrotnie „ostrzejsza" aniżeli w przywołanych Projektach Budowlanych (co w 
świetle faktu, że projekty wykonawcze mają być wszak rozwinięciem projektu budowlanego staje się 
bardzo wątpliwe), 

• w Wytycznych Realizacji Inwestycji (TOM I - ARCHITEKTURA) w pkt. 3.4 (str 5) zapisano: 
„Projektowana szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości 0,3/h-l (przy różnicy ciśnień 
na podciśnieniu oraz nadciśnieniu równej SOJPa) ", 

• natomiast w SIWZ cz. Ili - Opis Przedmiotu Zamówienia (str 3) zapisano: ., Projektowana 
szczelność powietrz.na obiektu nie prz.ekracza wartości określonej w dokumentacji projektowej (0,2 
1/h)"- co w świetle przywołanych powyżej faktycznych zapisów dokumentacji projektowej jest 
nieprawdą, 
podobnie w SIWZ cz. li - Umowa w art. 2 Przedmiot Umowy w ust. 2.1 zapisano (str 12): ., ... i innymi 
wymaganiami zgodnie z Opisem Prz.edmiotu Zamówienia (OPZ) - Część Ili SIWZ" - czyli 
szczelność powietrzna obiektu ma być na poziomie 0,2 1/h, 

Odpowiedź na pytanie 22: 

Oczekiwana szczelność powietrzna budynku, do uzyskania na podstawie załączonej dokumentacji 
projektowej wykonawczej i STWiORB, wynosi 0,2/h-1. 

Pytanie 23: 

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości udostępnionej Oceny Budynku Pasywnego - w szczególności 
zwracamy uwagę, że wskazana na pierwszej stronie „kubatura zabudowy" wynosząca 9.523,6 m3 jest 
niezgodna z udostępnioną dokumentacją projektową (czy to z projektem budowlanym, czy z projektem 
budowlanym zamiennym, czy w końcu z projektem wykonawczym). Podobnie wskazana na tej samej stronie 
,,średnia wysokość kondygnacji" wynosząca 2.5 m jest niezgodna ze stanem projektowym. 

Odpowiedź na pytanie 23: 

Potwierdzamy prawidłowość wykonanej Oceny Budynku Pasywnego. Jednocześnie zwraca się uwagę, że 
kubatura zabudowy obliczana na potrzeby Oceny Budynku Pasywnego wynika z metodologii wykonywania 
obliczeń dot. pasywności i dotyczy kubatury w granicy przebiegu powłoki szczelnej budynku, w związku z tym 
nie jest tożsama z kubaturą brutto budynku określoną zgodnie z normą w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 24: 

Prosimy o potwierdzenie, czy dokumentacja załączona w niniejszym postępowaniu jest kompletna (zawiera 
wszystkie detale, szczegóły, rozwiązania projektowe, elementy podlegające renowacji) do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego, 
przepisami ochrony przeciwpożarowej, sztuką budowlaną oraz wymogami ogłoszonego przetargu. 

Odpowiedź na pytanie 24: 
Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji. 

Pytanie 25: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - związane z funkcją 
medyczną obiektu) nie stanowi przedmiotu oferty. W przeciwnym wypadku prosimy o szczegółowe zestawienie 
elementów wyposażenia (w tym meblowego, technologicznego, innego), wraz z podaniem ich parametrów 
technicznych, które należy ująć w ofercie. 

Odpowiedź na pytanie 25: 
Wyposażenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - związane z funkcją medyczną obiektu) nie stanowi 
przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem elementów stałej zabudowy meblowej dla pom. pom. recepcji oraz 
poczekalni, określonych w projekcie wykonawczym branży architektura, na rys. nr AR.7001, AR.7002, 
AR.7003, AR.7004, AR.7005, AR.7006, AR.7007, AR.7008. 

Pytanie 26: 



Prosimy o potwierdzenie, że dla systemu BMS nie należy dostarczyć żadnej licencji na zdalny dostęp do systemu 
BMS poprzez ethernet na urządzeniach takich jak PC, tablety lub smartfony 

Odpowiedź na pytanie 26: 
Zamwiający nie wymaga licencji na zdalny dostęp do systemu BMS. 

Pytanie 27: 
Powołując się na pozycję z przedmiarów instalacji elektrycznych " 132 d.2. Wykonanie systemu sterowania 
oświetleniem z wykorzystaniem sterownika programowalnego " 
Prosimy o uzupełnienie projektów o: 
- schemat ideowy i blokowy systemu sterowania oświetleniem DALI lub DMX-512 
- rzutów z zaznaczonymi wszystkimi elementami systemu DALI lub DMX-512 
- szkic szafy systemu sterowania oświetleniem 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o okablowanie systemu DALI lub DMX-512 

Odpowiedź na pytanie 27: 
Uzupełnia się opis techniczny TOM IV Instalacje Elektryczne, w pkt. 3.4. Instalacje oświetleniowe. Dołączony 
schemat blokowy ukazuje sposób połączenia magistralami driverów i opraw. Na rysunkach rzutów kondygnacji 
rozmieszczone są oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz czujki. Podział na oprawy sterowane 
protokołem DALI i pozostałe został uwidoczniony w tabeli zbiorczej na planszy oświetlenia podstawowego. W 
pomieszczeniu U 0.1 O znajdują się dwie szafy zawierające drivery. Za ich pomocą możliwe jest sterowanie i 
monitoring opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i czujek ruchu, obecności oraz natężenia/obecności. 
Panele przyciskowe/dotykowe znajdują się w gabinetach. Tak jak to opisano w projekcie elektrycznym umożliwiają 
one regulację oświetlenia w sposób płynny. Mają również możliwość wywołania 3 scen świetlnych. Również one 
pracują w protokole DALI. 

Pytanie 28: 
Czy związku z brakami projektowymi związanymi z systemem sterowania oświetlenia inwestor rezygnuje z 
wykonania tej instalacji? 

Odpowiedź na pytanie 28: 
Nie rezygnuje się. Odpowiednie sterowanie oświetleniem w budynku ma wpływ na osiągnięcie wymaganych 
parametrów pasywności budynku. 

Pytanie 29: 
Czy osprzęt elektryczny wyłączniki, gniazda wraz z ramkami należy wycenić w wykonaniu antybakteryjnym? 

Odpowiedź na pytanie 29: 
Zamawiający wymaga standardu antybakteryjnego (baktriostatycznyego, nie baktriobójczego) w osprzęcie 
elektrycznym zastosowanym do sal zabiegowych i gabinetów zabiegowych i szczepień (4 pomieszczenia). 

Pytanie 30: 
Wykonawca informuje, że poniższe zapisy w PW IE są błędne i nie możliwe do zrealizowania. "Oświetlenie 
awaryjne powinno być przeprowadzone w protokole powszechnie dostępnym (np. DALI), umożliwiającym 
nabywanie dodatkowego wyposażenia od różnych producentów" Wg wykonawcy centralnej baterii posiadającej 
wymagane atesty i certyfikaty CNBOP na współprace z oprawami różnymi producentów obecnie nie ma na rynku. 
Nawet jeżeli centralna bateria będzie komunikowała się po protokole ( np. DALI ) nie oznacza to że będzie 
prawidłowo komunikowała się z oprawami innego producenta wyposażonego w ten sam protokół. Prosimy o 
podanie produktów referencyjnych lub o rezygnację z możliwości nabywania dodatkowego wyposażenia dla 
Centralnej Baterii od różnych producentów. 

Odpowiedź na pytanie 30: 

W projekcie nie przewidziano baterii centralnej. By/a ona obecna na wcześniejszym etapie projektu, ale ostatecznie 
została zastąpiona bateriami lokalnymi. 

Pytanie 31: 



Czy w ofercie należy uwzględnić zewnętrzny zbiornik na ciekły azot o poj. 6m3? 

Odpowiedź na pytanie 31: 

Nie. Zbiornik na azot jest własnością dostawcy azotu, a wynajem zbiornika wraz z jego obsługą będzie 
wykonywane przez podmiot zewnętrzny. 

Pytanie 32: 
Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie toalet (min.: dozowniki na mydło, szczotka do toalet, pojemnik na 
papier itp.)? 

Odpowiedź na pytanie 32: 
Wyposażenie toalet (dozowniki, pojemniki na papier, lustra itd.), zgodnie z dokumentacją należy uwzględnić. 

Pytanie 33: 
Czy w ofercie należy wycenie scianę izolującą przed promieniami do pomieszczeń min. RTG, tomografu, 
rezonansu? Jeżeli tak to proszę o dokładna wskazania, które pomieszczenia mają posiadać taką obudowę. 

Odpowiedź na pytanie 33: 

W ofercie nie należy wyceniać ścian izolujących przed promieniowaniem w pomieszczeniu RTG. Przewidziane w 
projekcie ściany w pomieszczeniu RTG należy pozostawić w stanie niewykończonym. 

Pytanie 34: 
Czy w ofercie należy wycenić sprzęt gabinetowy taki jak: biurka, krzesła, kozetki, parawany itd.? Jeżeli tak to 
proszę o zamieszczenie zestawienia. 

Odpowiedź na pytanie 34: 
Wyposażenie ruchome nie wchodzi/o w zakres zamowienia. 

Pytanie 35: 

Czy w ofercie należy wycenić sprzęt medyczny? Jeżeli tak to proszę o załączenie zestawienia. 

Odpowiedź na pytanie 35: 

Wyposażenie ruchome, w tym sprzęt medyczny, nie wchodziło w zakres zamówienia. 

Pytanie 36: 
W dokumentacji brak jest zestawienia ilości i rruejsca montażu żaluzji zewnętrznych aluminiowych. Proszę o 
zamieszczenie zestawienia i potwierdzenie czy mają być objęte wyceną? 

Odpowiedź na pytanie 36: 
Żaluzje zewnętrzne zaprojektowano we wszystkich oknach na poziomie piętra (widoczne na przekrojach i w 
detalach dokumentacji). Zestawienie stolarki uzupełnione zostało o dodatkową kolumnę, wskazując okna 
zaopatrzone w żaluzje. Załączono aneks do przedmiaru z pozycją żaluzji. 

Pytanie 37: 
W dokumentacji w oprsie architektury jest zapis o zamontowaniu żaluzji/rolet wewnętrznych. Proszę o 
potwierdzenie czy mają być ujęte w ofercie? Jeśli tak proszę o zamieszczenie zestawienia ilości i rodzaju 
rolet/żaluzji. 

Odpowiedź na pytanie 37: 
Rolety wewnętrzne, podobnie jak meble, nie wchodzą w zakres dokumentacji wykonawczej i nie mają być ujęte w 
ofercie. Zostały jedynie zasugerowane w PB w pomieszczeniach gabinetów na parterze. 

Pytanie 38: 
Instalacja ciek/ego azotu powinna być jak najkrótsza z uwagi na duże straty spowodowane różnicą temperatur. 
Zamiana cieczy kriogenicznej w gaz generuje szybki wzrost ciśnienia w rurociągu. W związku z powyższym 



prosimy o wyrażenie zgody na korektę przebiegu rurociągu przez poprowadzenie rurociągu bezpośrednio do 
kriokomory z wyłączeniem szachtu PA.1. 

Odpowiedź na pytanie 38: 
Instalację pod kątem technologicznym można skrócić, jednak ze względu na szereg kolizji z pozostałymi 
instalacjami i wyznaczonych przebić jest to trudne do zrealizowania. Na etapie wyceny Wykonawca powinien 
przyjąć wariant ujęty w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 39: 
Proszę o określenie wymaganych przez kriokomorę parametrów ciek/ego azotu (w tym wydajność, ciśnienie). 

Odpowiedź na pytanie 39: 

Od 80-1 00kg/h ciśnienie od 3-5 bar. 

Pytanie 40: 
Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących armatury instalacji ciek/ego azotu z uwzględnieniem parametrów 
ciek/ego azotu wymaganych przez kriokomorę. Opisany zbiornik ciek/ego azotu jest wysokociśnieniowy (do 18 bar), 
natomiast gdyby kriokomora wymaga/a dużo niższego ciśnienia (co jest wielce prawdopodobne) w naszej ocenie 
niezbędne jest doprojektowanie dodatkowego układ reduktora ciśnienia z odpowiednimi zaworami 
bezpieczeństwa, zaworem upustowym i pozostała armatura kontrolno-pomiarową. 

Odpowiedź na pytanie 40: 

Zamawiający podaje, że zbiornik wraz z całą niezbędną armaturą jest w zakresie dostawy przez firmę 
dostarczającą azot do obiektu (na zasadzie wypożyczenia). 

Pytanie 41: 
Proszę o informację, czy zbiornik kriogeniczny jest w zakresie dostawy. 

Odpowiedź na pytanie 41: 
Nie. Zbiornik kriogeniczny nie jest w zakresie dostawy. 

Pytanie 42: 
Proszę o informację, jak Zamawiający zaplanował tankowanie zbiornika ciek/ego azotu. Z rysunku PZT wynika, że 
zbiornik ma stać w oddaleniu od drogi. Czy należy wycenić dodatkowe przyłącze z rurociągu typu VIP do 
tankowania zbiornika ? 

Odpowiedź na pytanie 42: 

Tak, należy przewidzieć złącze do tankownia zbiornika, na rysunku projektu zagospodarowania terenu jest 
zaznaczona instalacja do tankowania zbiornika. 

Pytanie 43: 
Proszę o potwierdzenie, że parownica wspomniana w Projekcie Wykonawczym nie jest wymagana i nie stanowi 
przedmiotu oferty. 

Odpowiedź na pytanie 43: 

Parownica nie stanowi przedmiotu oferty i nie jest wymagana jej wycena. 

Pytanie 44: 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje automatyki sterującej dostawami ciek/ego azotu do 
kriokomory. 

Odpowiedź na pytanie 44: 

Automatyka wraz z zbiornikiem będzie dostarczona przez dostawcę azotu (na zasadzie wypożyczenia) i nie 
stanowi przedmiotu oferty. 

Pytanie 45: 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje dostawy armatury stabilizującej ciśnienie i jakość 
ciek/ego azotu (odgazowywacza, separatora faz). 



Odpowiedź na pytanie 45: 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zbiornik wraz z całą niezbędną armaturą powinien zostać dostarczony przez 
dostawcę azotu. 

Pytanie 46: 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiot oferty nie obejmuje jakichkolwiek elementów instalacji gazów medycznych - 
w świetle SIWZ Część Ili Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 2) częścią obiektu są m.in. gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, sala zabiegowa, itp., które wg naszej wiedzy powinny być wyposażone w instalacje 
gazów medycznych. W związku z powyższy, jak również wobec braku w udostępnionej dokumentacji projektowej 
jakichkolwiek opracowań dla określenia technologii medycznej prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

Odpowiedź na pytanie 46: 
Zamawiajacy potwierdza, że w boiekcie nie przewiduje się instalacji gazów medycznych. 

Pytanie 47: 
Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych, o których mowa w pkt. 6 na str. 14 SIWZ Część Ili Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 47: 

Punkt 6 na str. 14 SIWZ Część Ili Opis Przedmiotu Zamówienia tyczy się obowiązków Wykonawcy w zakresie 
prowadzenia rozliczeń. Rozliczenia finansowe robót zrealizowanych muszą być zgodne z wyspecyfikowanymi u 
Zamawiającego kontami środków trwałych. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie musiał dokonać 
prawidłowego rozbicia poniesionych nakładów inwestycyjnych pod przyszłe środki trwale, czyli będzie musiał 
dostarczyć wykaz środków trwałych, na potrzeby ich podziału zgodnie. z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

Punkt ten jest konsekwencją zapisów we wzorze umowy ustęp 7.6 punkt w . 
.,Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy: 
[ ... ] dostarczenie niezbędnych dokumentów/wykazów dotyczących środków trwałych na potrzeby ich podziału 
zgodnie z klasyfikacja Środków Trwałych". Ewidencja obejmuje również wartości początkowe poszczególnych 
środków trwałych. 

Pytanie 48: 
W świetle udostępnionego przez Państwa „Oświadczenia projektantów" datowanego na dzień 18.09.2019r, a 
wskazującego, że zmiana wartości szczelności powietrznej obiektu z 0,6/h-1 na wartość 0,2/h-1 jest zmianą 
nieistotną prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że jeśli obiekt zostanie wykonany zgodnie z udostępnioną 
dokumentacją projektową, a mimo to badanie szczelności powietrznej obiektu (badanie infiltracji powietrza przez 
nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych) nie osiągnie zakładanej wartości 0,2/h-1 przy różnicy ciśnień na 
nadciśnieniu lub podciśnieniu równej 50 Pa, ale osiągnie wartość do 0,6/h-1, to Zamawiający nie będzie mia/ 
żadnych roszczeń do wykonawcy. Powyższe wynika wprost z dokumentacji (w szczególności Projektu 
Budowlanego), która została przygotowana dla szczelności powietrznej budynku na poziomie 0,6/h-1, a nie dla 
parametru szczelności na poziomie 0,2/h-1. Tym samym jeśli wykonawca nie otrzyma poprawionej dokumentacji 
projektowej z rozwiązaniami adekwatnymi dla oczekiwanego poziomu szczelności obiektu, to nie może być 
narażony na negatywne skutki, wynikające wprost ze stanu tej dokumentacji. Podkreślamy, że wykonawca nie ma 
w świetle obowiązującego porządku prawnego obowiązku badania dokumentacji projektowej, nie mówiąc już o jej 
poprawianiu, czy dostosowywaniu do zmienianych parametrów (przez analogię - gdyby projektant napisał, że 
wprowadza zmianę nieistotną w postaci zmiany wartości np. współczynnika przenikania ciep/a jakiegoś elementu - 
takiej , czy innej ściany, stropu, czy okna - i to przez jego trzykrotne (!) obniżenie i jednocześnie nie zmieniłby 
dokumentacji projektowej dla tychże elementów, to przecież wykonawca w żaden sposób nie ponosi/by 
odpowiedzialności za brak efektu końcowego). 

Odpowiedź na pytanie 48: 
Wymagana szczelność powietrzna budynku, do uzyskania na podstawie załączonej dokumentacji projektowej 
wykonawczej i STWiORB, wynosi 0,2/h-1. 

Pytanie 49: 
Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej (rysunków) dla elementów wskazanych w STWiOR Wyposażenie 
techniczne - w szczególności parawany oraz żaluzje. 

Odpowiedź na pytanie 49: 



Szczegóły żaluzji zamieszczono na rysunkach detali branży Architektura. Lokalizację parawanów wraz z wymiarami 
i wysokościami przedstawiono na rzutach ogólnych branży Architektura, a kolorystykę na rysunku wykończenia 
ścian i podłóg (opisane jako .zasłona"). 

Pytanie 50: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, jakie występują w udostępnionej dokumentacji projektowej w zakresie stropów: 
w Projekcie Budowlanym strop nad parterem opisany jest jako wykonany z płyt strunobetonowych HC265 (pkt. 
4.3.3 Stropy), natomiast w zamiennym projekcie budowlanym konstrukcja) brak jego parametrów (założonej 
grubości, czy obciążeń). Prosimy o wskazanie wielkości i parametrów tego stropu. 

Odpowiedź na pytanie 50: 
Zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz projektem budowlanym zamiennym, strop nad parterem przewidziano 
jako monolityczny typu filigran. W projekcie budowlanym zamiennym w obliczeniach przyjęte są obciążenia oraz 
założona grubość płyt. 

Pytanie 51: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, jakie występują w udostępnionej dokumentacji projektowej w zakresie 
zabezpieczenia wykopu i jego odwodnienia: w pkt. 5.6 Opisu Technicznego PW Konstrukcji wskazano 
zabezpieczenie wykopu przy pomocy „wciskanych ścianek szczelnych" oraz odwodnienie wykopu za pomocą 
„agregatu pompowego z zastosowaniem igłofiltrów", natomiast w Projekcie Technologicznym Zabezpieczenia 
Głębokich Wykopów (PBIM Łukasz Marzec) wskazano na dowolny sposób pogrążania grodzic stalowych (które 
dodatkowo współpracują z mikropalami kotwiącymi) i nie wskazano sposobu odwodnienia wykopu. Proszę o 
jednoznaczne wskazanie, który projekt wykonawca ma zrealizować. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie 
dokumentów przetargowych o uzgodnione z gestorem sieci miejsce zrzutu wody z wykopu. 

Odpowiedź na pytanie 51: 

Załącza się skorygowaną wersję opisu technicznego. Technologia odprowadzenia wód z wykopu stanowi 
element oferty generalnego wykonawcy robót, a konieczność uzyskania zezwolenia zaleźy od docelowego 
sposobu ich zagospodarowania. 

Pytanie 52: 
Prosimy o uzupełnienie rysunków zestawień stolarki i ślusarki (np. rys33 - numer w metryczce AR.4008, albo rys32 
- numer w metryczce 4007), gdyż przywołane rysunki nie spełniają swojej podstawowej roli: bark wymiarów 
elementów, wymiarów otworów, ale także ilości poszczególnych elementów, opisu okuć, itd. 

Odpowiedź na pytanie 52: 

Zgodnie z informacją załączoną na rysunkach, należy je rozpatrywać łącznie z Tabelą zestawienia stolarki 
drzwiowej i okiennej, stanowiąca integralną część dokumentacji projektowej 

Pytanie 53: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki zestawcze, opisy, technologię wykonania, itd. dla 
stropów lanych z uwzględnieniem warstwy termoaktywnej (tj. części grzewczo-chłodzącej). 

Odpowiedź na pytanie 53: 

Dokumentację uzupełniono o dodatkową informację dotyczącą technologii warstwy termoaktywnej w stropach (Tom 
Ili Instalacje Sanitarne, Instalacja ogrzewania i chłodzenia). Pozostałe dane zamieszczone są również ww. 
projekcie instalacji. 

Pytanie 54: 
Prosimy o wskazanie parametrów pracy oraz wymagań (wytycznych) dla przepompowni ścieków sanitarnych. 

Odpowiedź na pytanie 54: 

Informacja na temat przepompowni ścieków została ujęta w opracowaniu projektu wykonawczego. Zgodnie 
z opisem technicznym do projektu wykonawczego: W obiekcie przewidziano montaż przepompowni ścieków 
sanitarnych - montaż pompowni przewidzieć w specjalnie do tego przygotowanej niecce (piwnica obiektu) 
zostawać pompę przystosowaną do przetłaczanie ścieków zawierających fekalia z wirnikiem wolnoprzelotowym 
(wykonanie zgodnie z normą PN EN 12050-1 i 2) oraz o zbiorniku akumulacyjnym z polietylenu o poj. min. 200dm3. 



Przepompownia musi posiadać co najmniej 2 pompy działające naprzemiennie. Przepływ maksymalny 56m3/h. 
Wysokość tłoczenia 20 m. Pobór mocy 4,5kW. 

Pytanie 55: 

Prosimy o podanie sposobu zamontowania regulatora przepływu w studni D2, której średnica to 425 mm. 

Odpowiedź na pytanie 55: 

Sposób instalacji został dodany do opisu technicznego 

Pytanie 56: 
Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych przyłączenia (woda i kanalizacja), gdyż załączone do 
materiałów przetargowych straciły swoją ważność po upływie okresu dwóch lat od daty wydania (24.04.2017r), tj. w 
kwietniu bieżącego roku. Jednocześnie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, która będzie zgodna z 
decyzją Burmistrza Siechnic z dnia 04.06.201 Br - rzeczona Decyzja w pkt. 1 wskazuje wprost, że infrastrukturę 
kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w drodze gminnej należy wykonać „bez ingerencji w warstwy 
konstrukcyjne jezdni ul. Kościelnej", wskazując na metodę przewiertu lub przecisku sterowanego. Natomiast 
udostępniona dokumentacja projektowa dla przyłączy wod-kan nie przewiduje takiej technologii wykonania. W 
związku z powyższym prosimy o dokumentację projektową adekwatną do wydanych decyzji. 

Odpowiedź na pytanie 56: 

Zamawiający zaktualizuje warunki techniczne, których upłynął termin ważności. 

W zaktualizowanej dokumentacji jednoznacznie wskazano przewiert (rysunki oznaczone rewizją) - zarówno na 
rysunku PZT jak i na profilach. Warunków na czas opracowania projektu były aktualne, w gestii Zamawiającego jest 
prolongata warunków (ewentualnie prolongata uzgodnienia). 

Pytanie 57: 
Prosimy o wskazanie, w której części dokumentacji projektowej zawarty został opis i specyfikacja urządzeń dla 
systemu BMS, gdyż w udostępnionym TOMIE IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt Wykonawczy System BMS 
rzeczonych brak. 

Odpowiedź na pytanie 57: 

TOM IV Instalacje Elektryczne: BMS 

Pytanie 58: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację stanowiska komputerowego systemu BMS oraz 
wymagań dotyczących systemu BMS - jeśli mają stanowić przedmiot oferty. 

Odpowiedź na pytanie 58: 

Stanowisko komputerowe systemu BMS nie stanowi przedmiotu oferty. 

Pytanie 59: 
Prosimy o informację, czy obiekt będzie wyposażony w baterię do kompensacji mocy biernej ? 

Układ kompensacji naleźy dobrać po uruchomieniu całej instalacji. Dla tego celu przewidziano miejsce w 
pomieszczeniu obok rozdzielni głównej. 

Odpowiedź na pytanie 59: 

Pytanie 60: 
W Opisie Technicznym PW Instalacji Elektrycznych wskazano konieczność rozbudowy i przebudowy oświetlenia 
zewnętrznego, co nie zostało uwidocznione w części rysunkowej PZT (lokalizacja i ilości opraw oświetleniowych) 
oraz schematach rozdzielnic (sterowanie oświetleniem zewnętrznym). Prosimy o uzupełnienie projektu w tym 
zakresie. 

Odpowiedź na pytanie 60: 



Projekt zawiera wskazane elementy. Uzupełniono schemat o sterownik dla oświetlenia zewnętrznego 

Pytanie 61: 
Projekt instalacji odgromowej (rys. IE 4002) przewiduje montaż dwóch masztów odgromowych o wysokości 3m 
każdy. W/w maszty mogą zabezpieczyć urządzenia zainstalowane na dachu w ich rejonie (agregaty wody lodowej, 
dry-cooler), jednak nie zabezpieczają innych elementów na dachu. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości 
przyjętych rozwiązań. 

Odpowiedź na pytanie 61: 

Inne instalacje wyprowadzone na dachu są wykonane w całości z elementów nieprzewodzących nie 
wymagają ochrony. 

Pytanie 62: 
Rysunki IE.5001 i IE.5002 ukazujące schemat zasilania obiektu nie pokrywają się. Nazwy odbiorów są inne. 
Prosimy o ujednolicenie i przekazanie prawidłowych rysunków. 

Odpowiedź na pytanie 62: 

Poprawiono schemat IE.5001 i IE.5002 

Pytanie 63: 
W Opisie Technicznym PW Instalacje Elektryczne pojawiają się wytyczne dotyczące zasilania urządzeń: .. zasilić z 
najbliższej rozdzielnicy dystrybucyjnej". Czy elementy, które w taki sposób mają zostać zasilone były brane pod 
uwagę w bilansie mocy? Czy w rozdzielniach dystrybucyjnych przewidziano rezerwy na odpływach umożliwiające 
podłączenie dodatkowych elementów ? 

Odpowiedź na pytanie 63: 

Wskazane wytyczne zasilania urządzeń z „najbliższej rozdzielnicy dystrybucyjnej" wskazuje, że obwody te zostały 
przyłączone i zasilone z najbliższych rozdzielnic. Wskazane obwody są opisane numerem obwodu, przypisanym 
dla konkretnej rozdzielnicy. Wszystkie rozdzielnice posiadają rezerwy bez przypisanych obwodów odbiorczych oraz 
rezerwę miejsca do zabudowy dodatkowych odpływów. 

Pytanie 64: 
Na rzutach nie zaznaczono zasilań wielu elementów, np. drzwi automatyczne, pompy obiegowe, centrale 
wentylacyjne, rekuperatory. Prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie i udostępnienie prawidłowych 
rysunków. 

Odpowiedź na pytanie 64: 

W dokumentacji projektowej (części opisowe i rysunkowe) zawarto niezbędne informacje. 

Pytanie 65: 
Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego Instalacje Elektryczne o obliczenia natężenia oświetlenia. 

Odpowiedź na pytanie 65: 

Dodano opis projektu oświetlenia. Pełne wyniki obliczeń natężenia oświetlenia znajdują się do wglądu u 
projektanta. 

Pytanie 66: 
Prosimy o informację, czy obiekt będzie posiada/ zasilanie awaryjne: agregat prądotwórczy, UPS ? 

Odpowiedź na pytanie 66: 
Zgodnie z dokumentacją obiekt nie będzie posiadał zasilania awaryjnego. Zasilacze UPS (dwie sztuki) wskazano w 
opisie i tabeli materia/ów. 



Pytanie 67: 
Zgodnie z Opisem Techniczny PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.4) w gabinetach lekarskich przewiduje się 
możliwość regulacji oświetlenia w sposób płynny w połączeniu z czujnikami natężenia oświetlenia i zasilaczami 
centralnymi. Proszę o informację co autor projektu wskazywał w rzeczonym opisie, gdyż na rzutach obiektu do 
sterowania oświetlenia zostały wrysowane łączniki 1-biegunowe i 2-biegunowe. W legendzie, ani na rzutach nie 
wskazano, które oprawy powinny być przystosowane do takiej regulacji. Która wersja sterowania oświetleniem ma 
być realizowana - jeśli z płynną regulacja, to prosimy o udostępnienie stosownych rysunków. 

Odpowiedź na pytanie 67: 

W projekcie uzupełniono lokalizacje paneli sterujących. 

Pytanie 68: 
Zgodnie z Opisem Technicznym PW Instalacje Elektryczne (pkt. 3.5) monitoring opraw oświetlenia awaryjnego 
powinien się odbywać w protokole DALI ze wspólnego systemu sterowania dla całego budynku. Prosimy o 
informację co autor projektu wskazywał w rzeczonym opisie (.,wspólny system sterowania dla całego budynku"), 
gdyż w projekcie brak schematu monitoringu opraw awaryjnych (brak takiego rozwiązania). 

Odpowiedź na pytanie 68: 

Dodano opis projektu oświetlenia. Schemat monitoringu opraw awaryjnych zależy od dostawcy systemu 
sterowania. 

Pytanie 69: 
Prosimy o uszczegółowienie legendy opraw oświetleniowych poprzez wskazanie produktów referencyjnych. 
Zamieszczone informacje są zbyt ogólne, aby uzyskać rzetelne oferty zakupu tych materiałów. 

Odpowiedź na pytanie 69: 
Do odpowiedzi załączono tabelę opraw występujących w projekcie uzupełnioną o przypisane im przykładowe 
produkty występujące na rynku. 

Pytanie 70: 

Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego Instalacji Niskoprądowych o powiązania elementów instalacji 
niskoprądowych między sobą (np. rys. EN.SCH.9 - brak połączenia szaf GPD i LPD). 

Odpowiedź na pytanie 70: 

Informacja znajduje się w opisie technicznym. 

Pytanie 71: 

Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego (instalacje niskoprądowe) o lokalizację centrali GCM.K na rzutach 
instalacji detekcji CO i LPG. Proszę wskazać, jak będzie zasilana w/w centrala. 

Odpowiedź na pytanie 71 : 

Lokalizacja wskazana jest na rysunku EN.05 projektu branżowego (opisana jako CWG-1 ), a zasilanie zgodnie z 
projektem instalacji elektrycznych. 

Pytanie 72: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego o zasilania elementów kontroli dostępu. 

Odpowiedź na pytanie 72: 

Zasilanie elementów kontroli dostępu jest w projekcie elektrycznym 

Pytanie 73: 



Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego o połączenia elementów systemu kontroli dostępu z serwerem 
sieciowym KD. 

Odpowiedź na pytanie 73: 

Schemat EN.SCH.5 pokazuje, że połączenia są przez sieć LAN, są zaprojektowane gniazdka dla każdego 
kontrolera KD. 

Pytanie 74: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego o trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych. 

Odpowiedź na pytanie 74: 

Na wszystkich rysunkach są pokazane trasy kablowe - główne - czyli koryta w garażu i korytarzach wyźej. 

Pytanie 75: 
Prosimy o uzupełnienie schematów kontroli dostępu o miejsca wpięć kabli oraz informacje jak krosować szafy. 

Odpowiedź na pytanie 75: 

Przedstawiono schemat szczegółowy tzn. jak podłączyć pojedynczy kontroler: EN.SCH1, EN.SCH2 i 
EN.SCH3 oraz schemat ogólny pokazujący ile jest wszystkich kontrolerów i wszystkich elementów KD i 
SSWIN na całym obiekcie. 

Pytanie 76: 
Czy przewidziano zasilanie aktywnych urządzeń instalacji niskoprądowych z wykorzystaniem UPS-ów ? Jeśli tak, to 
prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź na pytanie 76: 

Są zasilacze UPS dwie sztuki w opisie i tabeli materiałów są to zasilacze 3000 VA z baterią dodatkową 

Pytanie 77: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych o powiązania pomiędzy instalacjami 
detekcji gazów, SSP, elektryczną, wentylacyją. 

Odpowiedź na pytanie 77: 

Jest opis połączenia z systemem SAP oraz jest informacją, że należy włączyć wentylację garażu. 

Pytanie 78: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego SSP o matrycę sterowań. 

Odpowiedź na pytanie 78: 

Matryca SSP znajduje się w projekcie wykonawczym SSP. 

Pytanie 79: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych o zasilania urządzeń typu access pointy. 

Odpowiedź na pytanie 79: 

Access pointy zasila się po PoE 

Pytanie 80: 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych o lokalizację access point na rzutach. 

Odpowiedź na pytanie 80: 



Gniazdka do AP są na rzutach opisane jako WiFI 

Pytanie 81: 
Projekt PZT instalacji niskoprądowych - kanalizacja teletechniczna. Plansza nie obejmuje całego zakresu zadania. 
Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie 81: 

Na rysunku PZT znajduje się cala kanalizacja do granicy mapy - dalej jest istniejąca. 

Pytanie 82: 
Czy jest szansa na pozyskanie zestawienia stolarki (załącznik) w postaci arkusza kalkulacyjnego? Chodzi o 
możliwość sprawnego przefiltrowania poszczególnych typów drzwi. 

Odpowiedź na pytanie 82: 

Zestawienie znajduje się w Tom I Architektura/XLS 



Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ w 
następujący sposób: 

Zmiana 11 
Zamawiający wskazuje link pod którym znajduje się Rewizja A projektu wykonawczego stanowiąca kompletną 
dokumentację wykonawczą. 

https://www.dropbox.com/sh/vxd4sg7yOam52vp/MBlg2Usk-9HvDukiiFiOmlEa?dl=O 

hiperłącze edytowalne w oddzielnym pliku 

Zmiana 12 
Dodatkowo dokumentację projektową budowlaną uzupełnia się o załącznik nr 1 do Umowy nr 2/01/2017 z dnia 
31.01.2017" z Projektantem gdyż w projekcie budowlanym w tomie li Instalacje Sanitarne na stronie nr 5 w pkt 2 
Opis projektowanej instalacji znajduje się tabela która odwołuje się do parametrów z charakterystyki energetycznej 
będącej załącznikiem nr 1 do tego opracowania. 

https://www.dropbox.com/s/5c163f5dh35sow1/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20umowy%20o%20wykonanie%2 
0projektu%20zakres%20opracowania.pdf?dl=0 

hiperłącze edytowalne w oddzielnym pliku 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną treść 
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 


