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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości 5 150 000 euro prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

 

Roboty budowlane w ramach projektu ”Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla 

powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o 

Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” 

 

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) o wpłynięciu w dniu 21.08.2009 r. pytań do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi poniżej: 

 

 

1. dot. § 3 ust. 1 tiret czwarty Umowy  

Wspomniany zapis umowy stanowi, że "Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym". W 

„wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” (rozdział VII SIWZ) nie 

ma wzmianki, że wraz z ofertą należy dostarczyć kosztorysy. Prosimy o wyjaśnienie, 

czy oferty należy dołączyć kosztorysy, a jeśli tak to, w jakiej być formie? 

  

 Kosztorysy ofertowe można dołączyć do oferty, w formie uproszczonej  z 

 podaniem zastosowanych nośników kosztowych.  Cena  oferty powinna być 

 obliczona na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

 Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiaru 

 Robót, który ma charakter orientacyjny i nie jest podstawą do wyceny robót. 

 Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys 

 ofertowy, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2. Prosimy o informację, czy inwestor dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych 

okiennych i fasadowych innego producenta niż  firmy Reynaers? 

Dopuszcza się zastosowanie systemu o właściwościach i parametrach nie niższych 

niż system zaproponowany w projekcie. 

 

3. W opisie technicznym architektury na posadzkach projektant zaproponował płytki 

gresowe, alternatywnie: kamień. Prosimy o doprecyzowanie, co należy przyjąć do 

wyceny oraz podać podstawowe parametry posadzek (wymiary, rodzaj płytek 

ewentualnie kamienia). 

Płytki gresowe  - wymiary, kolorystyka  wg projektu wnętrz - sanitariaty 

wielkość 30x60 cm, halle, komunikacja, pozostałe pomieszczenia - 60x60 cm. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj drewna został zaprojektowany na elewacji budynku  

(w ST jest informacja „z drewna liściastego bądź iglastego”). Proszę o 

doprecyzowanie gatunku drewna. 

Drewno modrzewiowe o parametrach odpowiednich do stosowania na zewnątrz 

budynku. 

 



5. Proszę o wyjaśnienie, jaki ruszt pod panele z blachy miedzianej należy przyjąć do 

wyceny (w opisie technicznym – aluminiowy, w specyfikacji – drewniany). 

Ruszt aluminiowy.  

 

6. Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj hydroizolacji należy przyjąć do wyceny na 

ścianach zewnętrznych i stropodachu. W Projekcie Budowlanym występuje jedynie 

określenie „hydroizolacja systemowa”. 

2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS odpowiednio - np. fundament: 

środek gruntujący, 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS , stropodach: 

środek gruntujący, papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa, papa 

termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia - użyte określenie 

hydroizolacja systemowa oznacza - przyjęty typ izolacji wg wybranego 

producenta - należy zastosować wszystkie elementy i kompletną technologię 

danego systemu. 

 

7. Na rysunkach konstrukcyjnych oraz w opisie (fundamentów i ścian piwnic) 

zaprojektowano beton wodoszczelny B30 w technologii Penetron. W zestawieniu 

materiałowym do załączonych przedmiarów robót widnieje opis beton zwykły. Proszę 

o wyjaśnienie jaki beton należy przyjąć do wyceny. W przypadku betonu 

wodoszczelnego proszę o wskazanie klasy wodoszczelności betonu. 

Podanie w projekcie  technologii betonu wodoszczelnego oznacza rozwiązanie 

alternatywne w stosunku do betonu zwykłego i hydroizolacji. 

 

8. Proszę o określenie, z jakiego kamienia mają być wykonane parapety kamienne oraz o 

podanie ich grubości. 

Z granitu gr. 3 cm. 

 

9. Prosimy o informację, jaki rodzaj sufitu podwieszanego należy przyjąć w salach 

wykładowych Master E czy Fokus DG i XL. 

W projekcie zaproponowano system Master E  - sale wykładowe audiowizualne, 

w pozostałych salach wykładowych system Fokus DG XL. Dopuszcza się 

zastosowanie innego producenta sufitów podwieszanych z zachowaniem  

parametrów nie niższych niż przyjęty system w projekcie i podane wytyczne. 

 

10.  Proszę o podanie parametrów ściany przesuwnej (2 szt.) dzielącej pomieszczenia 

022/028. 

Poziom dźwiękoszczelności akustycznej 52 dB, tor łamany, okładzina laminat 

identyczny bądź zbliżony do laminatu zastosowanych drzwi wewnętrznych. 

 

11. W Specyfikacji Technicznej dotyczącej montażu dźwigów (B-21.01.00) jest mowa o 

podnośniku dla osób niepełnosprawnych na kondygnacji parteru w części „B” 

budynku. Prosimy o wskazanie usytuowania podnośnika na rysunku oraz pozycji 

przedmiarowej w której należy uwzględnić dany element. 

W projekcie nie przewiduje się podnośnika dla osób niepełnosprawnych tylko 

dźwig z głównym dostępem z hallu wejściowego. 

 

12. W przypadku konieczności dostarczenia kosztorysów wraz z ofertą, prosimy o 

wskazanie pozycji przedmiarowej, w których należy ująć: 

 

- łączniki Schock Isokorb (13 szt.) oraz trzpienie Schock Dorn (6 szt), 



- nadproża okienne i drzwiowe, 

- parapety kamienne, 

- ścianę przesuwną – 2szt. dzieląca pomieszczenia 022/028, 

- suche zabudowy poziomych ciągów instalacyjnych, 

- wycinkę istniejącego drzewostanu 

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Por. odpowiedź na pytanie nr 1.  

 

 

 

Podpisano 
Pełnomocnik Rektora KUL 

ds. Organizacji filii KUL w Stalowej Woli 

ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL 


