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Nowe Centrum sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. 

„Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, 

siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem 

- Etap III  – Stan pod klucz”   udziela odpowiedzi na następujące pytania : 

 

 

Pyt. 1 

W związku ze stwierdzeniem licznych bardzo istotnych rozbieżności między zawartością 

merytoryczną dokumentacji projektowej i informacjami zawartymi w przedmiarach - 

niniejszym prosimy o określenie jaka jest hierarchia ważności tych dokumentów. Którym z 

tych dokumentów mamy się kierować w pierwszej kolejności w celu sporządzenia oferty i 

realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

Odp. 1 Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, sposób realizacji oraz warunki 

wykonania Przedmiotu umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, wedle następującej kolejności:  

        1)  Projekt Budowlano-Wykonawczy, Specyfikacja  Techniczna   Wykonania  i Odbioru 

Robót Budowlanych  

        2)  SIWZ wraz   z  załącznikami,  

 3)  Oferta Wykonawcy, z dnia ………….  stanowiąca Załącznik nr ..   do umowy,           

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i 

uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub 

wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu 

Przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. Ponadto, jeżeli wystąpi 

rozbieżność lub wieloznaczność w wymienionych powyżej dokumentach to, w takiej sytuacji, 

jeżeli nie będzie możliwe znalezienie rozwiązania, to o prawach i obowiązkach Stron 

rozstrzygać będzie opisana powyżej kolejność dokumentów. Wszelkie uzupełnienia i 

wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w 

kolejności wymienionej jak wyżej i łącznie z dokumentami których dotyczą. 



      W przedmiotowym zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia 

ryczałtowego na podstawie Projektu Budowlano-Wykonawczego autorstwa Pracowni 

Projektowej ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/3 . Przedmiar stanowi podstawę 

oraz  wskazówkę do sporządzenia kalkulacji oferty Wykonawcy. Wykonawca składający 

ofertę winien zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ilości robót oraz  zapoznać się ze 

wszystkimi zapisami Projektu Budowlano-Technicznego, Opisu Przedmiotu Zamówienia, by 

móc właściwie oszacować kwotę Oferty. 

       

Pyt.2 

Prosimy o określenie szczegółowego zakresu rzeczowego wykonania prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu. Prosimy przede wszystkim o określenie granic terenu objętego 

zakresem przedmiotowego zadania na PZT (zapisy ilościowe w przedmiarze nie pozwalają na 

identyfikację zakresu prac do wykonania). 

 

Odp. 2 

 

Zakres granic terenu przedmiotowego zadania określają ściany zewnętrzne budynku wraz z 

przestrzenią roboczą związaną z wykonaniem elewacji oraz koniecznością wykonania 

infrastruktury teletechnicznej zgodnie z rys.T1.PZT. 

  

  

Pyt. 3 

Prosimy także o informacje (wobec braku rysunku posadzek parteru) jakie materiały 

posadzkowe należy przyjąć do oferty dla tej kondygnacji. 

 

Odp. 3 = Rysunek A39 został dołączony do dokumentacji. A warstwy posadzki określono 

rysunkach branży architektury, tj. przekroje A-A, B-B, C-C, D-D. 

 

Pyt. 4 

Prosimy o określenie rodzaju balustrad wewnętrznych dla głównej klatki schodowej  

(w dokumentacji są wyłącznie detale pochwytów do klatek bocznych - brak określenia 

pozostałych elementów). 

 

Odp. 4 

Należy wykonać balustrady zgodnie z  pkt. 10 opisu technicznego (10.WYKOŃCZENIA 

WEWNĘTRZNE – BALUSTRADY), tj.: 

„W obrębie głównej klatki schodowej należy wykonać od strony duszy balustrady szklane o 

wys. min 110 cm, szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG 66,4 gr. 13mm mocowane do 

policzka biegu schodów oraz płyty stropowej uchwytami punktowymi Ø70. Wykończenie 

powierzchni: szlif. Pochwyty o przekroju kwadratowym40x40mm ze stali nierdzewnej AISI 

304 satynowanej (matowej) -wykończenie szlif. 

Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed 

wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o 

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 



Dodatkowo na ścianach projektuje się poręcze mocowane wspornikowo do ściany. Poręcze 

biegną przy ścianach wydzielających klatkę schodową.  

Należy zachować co najmniej minimalną wymaganą przestrzeń między ścianą a pochwytem 

5cm. Materiał elementu: stal nierdzewna AISI 304 satynowana (matowa). Mocowanie 

elementu mocującego z poręczą spawane. Pochwyty o przekroju rurowym ø 42,4mm ze stali 

nierdzewnej AISI 304 satynowanej (matowej) -wykończenie szlif.” 

 

Pyt. 5.Czy Inwestor dopuszcza możliwość zmiany rodzaju opraw oświetleniowych np. na 

oprawy produkcji ES-SYSTEM lub innego producenta krajowego.? 

 

Odp. 5  

Inwestor dopuszcza możliwość zmiany rodzaju opraw oświetleniowych na podstawie oferty 

dowolnego producenta krajowego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych wniosków materiałowych określających 

wydajność świetlną lm/W, rodzaj i producenta komponentów led oraz sposobu 

odprowadzenia ciepła z oprawy. 

 

Pyt. 6 Proszę uzupełnić projekt fontanny o część rysunkową. 

10.Część rysunkowa 

Rys. 1 - Schemat techniczny fontanny 

Rys. 2 - Rzut przewodów fontanny i rozstawienie urządzeń 

Rys. 3 - Przekrój przez komorę techniczną 

 

Odp. 6 

Schematy i rzuty fontanny zostały dodane i  zamieszczone na stronie BIP.  

 

Pytanie 7 

Czy należy wycenić wiatę śmietnikową i wiatę stalową na agregat ? 

 

Odp. 7 

Wiata śmietnikowa i wiata stalowa na agregat nie stanowią przedmiotu postępowania 

 

Pyt.  8 

W opisie wyposażenia łazienek zapisano „ stelaż przeznaczony do W-C dla osób 

niepełnosprawnych, materiał wykonania: stal nierdzewna”  

Czy stelaż do w-c dla osób niepełnosprawnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej? 

 

Odp. 8.  

„lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: stal 

nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych)”  

dotyczy stelaża pod lustro uchylne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Stelaż pod 

lustro winien być wykonany ze stali nierdzewnej. 



 

Pyt. 9  

W opisie Architektura zapisano między innymi w pom. 2.13 ( i innych) wyposażenie: 

-Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych z odpływem poziomym i 

spłuczką owalną, oraz 

- „miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa bez korzeniowa z odpływem 

poziomym, deska wolno opadająca i spłuczka owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon” 

Proszę podać czy mają być miski wiszące czy typu kompakt, jaka ma być spłuczka? 

 

Odp. 9 . Należy zastosować miski ustępowe wiszące na stelażu podtynkowym. 

 

Pyt. 10  

 

Czy pozostawiono otwory w ścianach, stropach, dachu na przejścia instalacji wodno-

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji? 

  

Odp. 10  

 

Wykonano przebicia instalacyjne zgodnie z projektem pierwotnym. Przebicia ulegają 

zmianom w zakresie zgodnym z projektem instalacji sanitarnych, należy je wykonać wraz z 

niezbędnymi izolacjami. 

 

Pyt .11 

 

Proszę szczegółowo określić zakres prac w pomieszczeniach wykonanych w stanie 

deweloperskim. Czy wykonać instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami, czy 

wykonać instalację elektryczną z oprawami i osprzętem, czy wykonać wentylację itd. 

 

Odp. 11 

 

Instalacje elektryczne w stanie deweloperskim wykonać w zakresie przedstawionym w 

dokumentacji projektowej, tzn. wykonać jedynie linie zasilające wraz z montażem szafki 

przyłączeniowej (bez opraw i osprzętu). Natomiast instalacje sieci LAN wykonać w całości, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Instalacje sanitarne wykonać w całości w zakresie przedstawionym w dokumentacji 

projektowej tj. łącznie m.in. z inst. centralnego ogrzewania oraz grzejnikami – jedynie bez 

wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach usługowych, czerpnię i wyrzutnię 

oraz wentylację hybrydową należy wykonać.  

 

Pyt. 12 Zamawiający wskazał, że pom. nr 0.46 będące klatką schodową powinno zostać 

wykończone do stanu deweloperskiego. Czy tylko w obrębie jednej kondygnacji? 

 

Odp. 12 

Wszystkie klatki schodowe należy wykonać w standardzie „pod klucz”. 



Pyt. 13  Zamawiający wskazał, że pomieszczenie 0.22 będące komunikacją powinno zostać 

wykończone do stanu deweloperskiego. Czy pomieszczenia przyległe również? 

 

Odp. 13 Ciągi komunikacyjne należy wykonać w standardzie „pod klucz”. 

 

Pyt. 14 Czy zabudowę poddasza należy wykonać w systemie podwójnego czy pojedynczego 

opłytowania – przekrój przez warstwy o symbolu D1? 

 

Odp. 14 Zgodnie z pkt 14 opisu technicznego dot. warunków ochrony przeciwpożarowej, 

przestrzeń poddasza musi zostać oddzielona od palnej konstrukcji i przekrycia dachu 

systemem zabezpieczeń o klasie odporności ogniowej EI 60, np. 2x płyta gipsowo-

włóknowa firmy Fermacell lub o parametrach nie gorszych.  

Pozostałe elementy również należy wykonać zgodnie z wymogami ochrony 

przeciwpożarowej. 

Pyt.15. Zamawiający w przedmiarze wskazał „założenie nowych klamek z okuciami”. Czy 

należy przyjąć wymianę w istniejącej stolarce czy w dostarczanej przez Wykonawcę oraz 

czy należy przyjąć wkładki w systemie master key? 

Odp. 15 

Wyposażenie w klamki z okuciami nie dotyczy stolarki istniejącej. 

 

Pyt. 16 

"Tablica sygnalizacji położenia 24 klap pożarowych, przy klapach z 

siłownikami bez SAP-u co i kiedy się zamyka podczas pożaru czy na 

pewno przy takim obiekcie nie powinno być instalacji SAP?" 

Zamawiający udzielił odpowiedzi 

"Rzeczoznawca pożarowy stwierdził, że SAP nie jest wymagany". 

Zamawiający tego samego dnia zamieścił uszczegółowienie projektu 

instalacji teletechnicznej w której pojawił się załącznik z 

projektem SAP część opisowa z zestawieniem materiałowym. Brakuje 

rysunków wykonawczych. 

Czy zatem Oferent ma wycenić SAP czy jest to poza zakresem? 

Jeżeli wchodzi w zakres to proszę o dołączenie rysunków 

wykonawczych w celu poprawnego skosztorysowania niezbędnych elementów 

jak kable, uchwyty, nakłady robocizny. 

 

Odp. 16. Zgodnie ze wcześniejszym zapisem, SAP nie jest w zakresie opracowania. 

W dołączonej wersji projektu zrezygnowano z załącznika opisującego SSP. 

 

Pyt. 17  

Zamawiający w dniu 10.12.2020 zamieścił uszczegółowienie SIWZ 

instalacje teletechniczne w którym zawarł załącznik dotyczący 

instalacji gaszenia gazem SUG powiązanym z systemem sygnalizacji 

pożaru – część opisowa z zestawieniem materiałowym. Brakuje 

rysunków wykonawczych. 



Jeżeli jest taki projekt to musi on zawierać uzgodnienie z 

rzeczoznawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Pytanie czy  Zamawiający zmienia zakres prac do wyceny i wykonania 

przez Oferenta poprzez dodanie instalacji sygnalizacji pożaru i 

gaszenia gazem? 

Odp.  17 W dołączonej wersji projektu zrezygnowano z załącznika opisującego system 

gaszenia. 

 

Pyt. 18  

Uszczegółowienie projektu teletechnicznego zawiera załącznik 

dotyczący systemu BMS – zarządzania budynkiem i m.in. zapisy 

dotyczące bardzo szerokiej funkcjonalności tego systemu takie jak 

sterowanie temperaturą i wilgotnością w każdym pomieszczeniu, 

wizualizacja stanu zabezpieczeń nadprądowych w rozdzielnicach, 

sterowanie oświetleniem i wentylacją/ klimatyzacją. Załącznik to 

opis funkcjonalności ale nie zawiera on rysunków wykonawczych. 

Jeżeli Zamawiający potwierdza, że w zakres dostawy wchodzi wdrożenie 

systemu BMS to proszę o przedstawienie projektu bardziej 

szczegółowego, który umożliwi poprawną wycenę tego systemu. 

 

Odp. 18 Zrezygnowano z systemu BMS 

 

Pyt. 19 W uszczegółowieniu pojawił się załącznik dotyczący UPS, podłogi 

podniesionej i klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni głównej. Na jedno 

z poprzednich pytań Zamawiający udzielił odpowiedzi, że UPSy nie 

wchodzą w zakres zamówienia. 

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa klimatyzacji precyzyjnej do 

pomieszczenia serwerowni głównej zgodnie z załączonym opisem? 

 

Odp. 19  System klimatyzacji podstawowej zawarty jest w projekcie branży sanitarnej. 

System klimatyzacji precyzyjnej nie wchodzi w zakres projektu. Zrezygnowano z zapisów 

w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spółka wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000378351  . Akta rejestrowe znajdują się  w Sądzie 

Rejonowym Szczecin- Centrum  w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wysokość kapitału 

zakładowego  42. 199. 250,00 zł( słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  dwieście pięćdziesiąt  

zł) w całości opłacony.  


