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Baćkowice, 20.04.2017 r. 
 

 
dla Wykonawców nr 4 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje 

treść SIWZ. 

  

Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do zapisów Opisu technicznego Architektury: „Elementy drewniane zabezpieczyć mykologicznie 

oraz uodpornić do granicy niezapalności NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal", 

prosimy o potwierdzenie, że powyższy sposób zabezpieczenia należy uwzględnić w ofercie cenowej. 
Odpowiedź: 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć mykologicznie oraz przeciwpożarowo do uzyskania NRO. 
Przyjęta technologia wykonania w/w zabezpieczeń musi spełnia obowiązujące WT   
 

Pytanie nr 2 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy projekt rozbiórek w obrębie projektowanego budynku, 

ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania prac. Obecnie jedyną podstawą do wyceny tego 

zakresu jest przedmiar robót. 
Odpowiedź: 
W obrębie projektowanego budynku poza fragmentem ogrodzenia na odcinku "ed" 
brak elementów podlegających rozbiórce. 
 

Pytanie nr 3 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że okładzinę klinkierową należy wykonać z cegły klinkierowej żółtej. 
Odpowiedź: 
Przedmiotową elewację wykonać zgodnie z rysunkami architektury ( rysunki elewacji BA-06,07,08,09) 
Zgodnie z opisem poz.11 cegła klinkierowa  gr. 65mm w kolorze żółtym 
 

Pytanie nr 4 
Zgodnie z Opisem technicznym Architektury pkt. 10.4, w projektowanym budynku należy wykonać „Sufity 

podwieszane z płyt GKBl o EI30 na wieszakach systemowych", natomiast w przedmiarze robót ujęto sufity z płyt 

gipsowo-kartonowych EI30, sufity z płyt gipsowo-kartonowych EI30 wodoodporne oraz sufity podwieszane 

rastrowe. 

Odpowiedź: 
W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz typów sufitów wraz ze 
wskazaniem miejsc ich montażu, celem przygotowania rzetelnej oferty cenowej. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie należy do 

obowiązków Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Pozwolenie na użytkowanie leży po stronie wykonawcy. 
W związku z powyższym, zamawiający dokonuje modyfikacji: 

a)  pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
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8.1. Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie 12 miesięcy od 
daty podpisania umowy. Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenie na 
użytkowanie.  

b) § 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie 
§ 1 

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

„Budowa Domu Opieki Społecznej w Baćkowicach”” 
Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za 

wystarczające do realizacji zamówienia. 

2. W ramach realizowanej umowy wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za 

pokwitowaniem. 

 
c) § 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1). Protokolarne przekazanie placu budowy,  dokumentacja projektowa (1 egz.) oraz dziennika budowy 

nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy. 

2). Zakończenie robót nastąpi w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3). Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 30 dni 

od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru robót końcowych. 

 

d) § 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie 
§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.  

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej na kwotę 90% wartości przedmiotu 

zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia.  

3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora 

Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru częściowego, 

podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego. 

4. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który 

został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym, z zastrzeżeniem, że faktura końcowa w 

wysokości 10%  zostanie zapłacona po dostarczeniu wraz z fakturą pozwolenia na użytkowanie 

 

e) § 20 ust 1 pkt. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie 
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1) za zwłokę w wykonaniu terminów częściowych i końcowych wynikających z harmonogramu 

finansowo rzeczowego w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

 
Pytanie nr 6 
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści pkt. 11 ppkt. 11.1.1. SIWZ oraz Załącznika nr la do SIWZ: Czy w 

przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ale nazwy 

podwykonawców nie są znane na etapie przygotowania oferty, to czy prawidłowym jest NIE PODANIE NAZWY 

tylko zakresu robót. 
Odpowiedź: 
Ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości, należy postąpić zgodnie z pkt. 11.1.9 SIWZ 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o doprecyzowanie zapisów w Projekcie Umowy §10 ust. 5, ponieważ Zamawiający powołuje się na ust. 5 

pkt. 2, który nie istnieje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 10 ust. 5, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  
5. W przypadku, gdy określone w ust. 4 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane 

jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Pytanie nr 8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych ujętych w §20 ust. 1 jak niżej: 

-  w pkt.2) - z 2% na 0,5% 

-  w pkt.3) - z 2% na 0,5% 

-  w pkt.4) - z 2% na 0,5% 

-  w pkt.5) - z 2% na 0,5% 

-  w pkt.7) - z 0,3% na 0,1% 

-  w pkt.8) - z 5% na 1% 

W ocenie Wykonawcy kary umowne ustalone przez Zamawiającego w §20 Projektu Umowy są wygórowane i 

zdecydowanie nieadekwatne w stosunku do poziomu poniesionej czy możliwej do poniesienia przez 

Zamawiającego szkody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie nr 9 
Wnosimy o zmianę zapisów w §20 ust.l pkt. 2), 3), 4), 5) w taki sposób, że kary będą naliczane w odniesieniu do 

wynagrodzenia umownego w zakresie robót Podwykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie nr 10 
Wnosimy o wprowadzenie zapisu w §10 Projektu Umowy o treści: „W przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie netto nie zmieni 

się, a nastąpi jedynie zmiana wynagrodzenia brutto". 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:  
Zamawiający wprowadza w § 10 wzoru umowy ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 
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Zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie netto nie zmieni się, a nastąpi jedynie zmiana 

wynagrodzenia brutto 
 
Pytanie nr 11 
Na rysunkach elewacji Projektu Architektury pojawiają się panele w ramce aluminiowej z podświetleniem i bez 

(oznaczenie 13 i 13*) w ilości ok,35m2. Prosimy o jednoznaczną informację czy powyższe elementy podlegają 

wycenie. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji tych paneli wraz z detalem montażu na 

elewacji. 
Odpowiedź: 
Panele podświetlane należy uwzględnić w  ofercie cenowej. 
Panele podświetlane w części podokapowej, linii a  świetlna ukryta pod panelem. 
Zastosowano plexi gr.10mm  odporne na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne, o 
strukturze mikropryzmy. 
Szczegółowe rozwiązania architektoniczne paneli podświetlanych wraz z próbka kolorystyczną wykonać 
na podstawie projektu warsztatowego dostarczonego przez Wykonawcę prac, przedstawionego do 
akceptacji Inwestora i projektanta projektu budowlanego Ilości wg rysunków architektury. 
 
 

Pytanie nr 12 
Zgodnie z rzutem parteru Projektu Architektury, na tarasach zaznaczono „Linie świetlne LED ukryte w 

płaszczyźnie ocieplenia balkonu"[ok.40mb). Prosimy o jednoznaczną informację czy powyższy element podlega 

wycenie. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowych parametrów w/w linii świetlnych LED wraz z 

detalem montażu w stropie. 
Odpowiedź: 
Oświetlenie led w przestrzenie pod balkonami należy uwzględnić w wycenie. 
Zastosować należy taśmy ledowe w wydaniu zewnętrznym o długości równej długości paneli które będą 
oświetlały. Taśmy ledowe montować w typowych kanałach/listwach aluminiowych z przysłoną a 
zasilacze zlokalizować wewnątrz budynku w puszkach p.t. Moc paska ledowego 16W/m. Oświetlenie 
zasilić należy z obwodu rozdzielni głównej RG/7 , załączanie sterowane będzie za pomocą 
zaprogramowanego zegara (zgodnie ze schematem rozdzielnicy) . 
Szczegółowe rozwiązania architektoniczne paneli podświetlanych wraz z próbka kolorystyczną wykonać 
na podstawie projektu warsztatowego dostarczonego przez Wykonawcę prac, przedstawionego do 
akceptacji Inwestora i projektanta projektu budowlanego. 
 

Pytanie nr 13 
Zgodnie z rzutem piętra Projektu Architektury, na balkonach zlokalizowano „odwodnienia liniowe tarasowe 

polimerobetonowe z rusztem z blachy ocynkowanej'\ok.S2 mb). Prosimy o jednoznaczną informację czy powyższy 

element należy ująć w ofercie cenowej? 
Odpowiedź: 
Odwodnienie liniowe płyty balkonu należy ująć w ofercie cenowej. 
Odwodnienie liniowe tarasowe polimerobetonowe z rusztem z blachy ocynkowanej:  50,5m.b. 
 
 

Pytanie nr 14 
Z jakiego materiału mają być wykonane ściany wewnętrzne i zewnętrzne ponieważ wg przedmiaru robót oraz 

opisu technicznego do architektury jest to SILKA natomiast wg specyfikacji technicznej ogólnobudowlanej pkt 

6.2 oraz w obliczeniach konstrukcyjnych są to pustaki POROTHERM oraz autoklawizowany beton komórkowy 

fb=5MPa. 
Odpowiedź: 
Ściany zewn. i wewn. jak w proj. budowlanym  należy wykonać  z bloczków SILKA (opis warstw na 
rysunkach architektonicznych) 
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Pytanie nr 15 
Z jakiego materiału mają być wykonane obróbki blacharskie oraz pokrycie dachowe ponieważ wg przedmiaru 

robót oraz specyfikacji technicznej ogólnobudowlanej jest to blacha tytanowo-cynkowa natomiast wg opisu 

technicznego do architektury jest to blacha powlekana w kolorze grafit/antracyt 
Odpowiedź: 
obróbki blacharskie, rynny i rury oraz pokrycie dachowe należy wykonać  z blachy ocynkowanej 
ogniowo w kolorze  grafit/antracyt  o gr. blachy min. 0,6mm 
 
 

Pytanie nr 16 

Jak wyżej lecz dla rynien i rur spustowych. 

Odpowiedź: 
obróbki blacharskie, rynny i rury oraz pokrycie dachowe należy wykonać  z blachy ocynkowanej 
ogniowo w kolorze  grafit/antracyt  o gr. blachy min. 0,6mm 
 
 
Pytanie nr 17 

Prosimy o podanie grubości blachy na pokrycie dachowe ponieważ w różnych miejscach dokumentacji jest to 

0,6mm bądź 0,7mm. Najczęściej dostępne to grubości 0,5 i 0,7mm. 

Odpowiedź: 
obróbki blacharskie, rynny i rury oraz pokrycie dachowe należy wykonać  z blachy ocynkowanej 
ogniowo w kolorze  grafit/antracyt  o gr. blachy min. 0,6mm 
 
 
Pytanie nr 18 
Z jakiego materiału ma być wykonany tynk elewacyjny ponieważ wg przedmiaru robót oraz opisu technicznego 

do architektury jest to tynk silitikatowo-silikonowy natomiast wg specyfikacji technicznej ogólnobudowlanej pkt 

9.5.3 jest to tynk silikonowy.  

Odpowiedź:  
tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy jak w PB 
 
 

Pytanie nr 19 

Prosimy o podanie w którym miejscu należy wykonać odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji 

krystalicznej przedstawione w pkt 14.5 specyfikacji technicznej ogólnobudowlanej. 

Odpowiedź: 
brak pozycji odtworzenia  izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć i zamontować tylko 

wyposażenie technologiczne ujęte w przedmiarze robót 
Odpowiedź: 
W ofercie cenowej należy  uwzględnić komplet wyposażenia ujętego w projekcie , rozpatrując przedmiar 
wraz z rysunkami architektonicznymi. 
 
Pytanie nr 21 

Prosimy o podanie warunków jakie musi spełniać winda osobowa. 

Odpowiedź: 
Dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,  
np.      GREEN LIFT FLUITRONIC MRL-MC 
Udźwig:                         900 / 1000 kg                            
Ilość osób:                    12 / 13 
Kabina:           typ TMC 
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Wymiary kabiny : 1100 x 2110 x 2170 mm 
ilość wejść               1 (nieprzelotowa) 
wykonanie                   struktura kabiny:       stal nierdzewna 
panele kabiny:    laminat 
podłoga:                                PVC/guma 
lustro:                     ½ ściany 
oświetlenie:      LED 
Drzwi:                  GMV-Victory 
wymiary SxH          900-1000 x 2000 mm 
drzwi szybowe  ognioodporne w klasie *            EI (jak na rys. architektury) 
Wymiary szybu: 
podszybie:                   1100 mm 
nadszybie:                    3300 mm 
szerokość i głębokość:  1650x2500mm 
Prędkość:                             min. 0,40 m/s 
Rodzaj napędu:                    hydrauliczny / fluitronic 
 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o podanie rodzaju odbojoporeczy jakie należy ująć w wycenie. 
Odpowiedz: 
Dotyczy odbojoporęczy 
Odbojoporęcze na podkonstrukcji z profilu aluminiowego ciągłego w osłonie przeciwudzerzeniowej  
w pokryciu winylowym. 
wym. pochwytu szer.38mm., wys.140mm. Kolorystyka w tonacji analogicznej jak posadzki Tarkett 

 
Pytanie nr 23 

Prosimy o podanie czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać rozbudowę istniejącej kotłowni oraz 

zewnętrzną sieć cieplną. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. 

Odpowiedź: 
Rozbudowa kotłowni stanowić będzie odrębne opracowanie projektowe i inwestycyjne ogłoszone przez 
zamawiającego. 
 

 


