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Dotyczy: Postępowania przetargowego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa trzech basenów 
w dzielnicach” - BZP.271.1.150.2016 
 
Zamawiający informuje, że otrzymał od Oferentów następujące zapytania: 
 
Pytanie nr 47 
§ 9 ust. 3 projektu umowy brzmi: „Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy. proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Wykonawcy" 
Prosimy Zamawiającego o konkretne określenie jakie wymogi mają spełniać Podwykonawcy lub dalsi 
Podwykonawcy realizujący poszczególne zakresy prac, aby mogli wziąć udział w realizacji inwestycji i zostali 
zaakceptowani przez Zamawiającego. Zapis w aktualnej postaci można zinterpretować, iż Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami mogą być jedynie Te firmy/ podmioty, które wykażą, iż wykonywały prace na 
obiektach basenowych/aquparkach? 
 
Odpowiedź: 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym w cz. III SIWZ ust.14 pkt.2) 
ppkt. II lit. a) ÷ f) tj. podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dysponować personelem posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 
 
 
Pytanie nr 48 
Prosimy o odpowiedź, czy zapis pkt 4 ppkt 4a załącznika nr 2 do projektu umowy pt. „Podwykonawca/ dalszy 
Podwykonawca zasady zatrudniania i rozliczania” obejmuje również zakaz obciążania Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców kosztami za media i ochronę placu budowy ? Jeśli tak, to prosimy o odpowiedź w jaki 
sposób Wykonawca ma rozliczyć Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za media (prąd, wodę, ścieki) oraz 
jak rozwiązać kwestię finansowe ochrony placu budowy? Prosimy o wskazanie sprawiedliwego rozwiązania 
podniesionej kwestii. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje potrącania z wynagrodzenia podwykonawcy kosztów niezwiązanych ściśle z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia (usług dostaw lub robót), za wyjątkiem potrąceń ew. kar umownych z 
tytułu nienależytego wykonania tegoż zamówienia lub zatrzymania kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
Partycypacja podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w kosztach ogólnych placu budowy, kosztach 
utrzymania, ubezpieczenia CAR/EAR, BHP, geodezji itp. jest dopuszczalna, jednakże Wykonawca jest 
zobowiązany do ich rozliczania na podstawie innych dokumentów księgowych np. noty księgowe, faktury, 
polecenia zapłaty … 
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Pytanie nr 49 
Zamawiający w pkt. 14.2 SIWZ zawarł następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia 
wymaganego doświadczenia: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedno zadanie polegające 
na budowie obiektu kubaturowego basenu/aquaparku o wartości nie mniejszej niż 25 min zł brutto i kubaturze 
nie mniejszej niż 25.000,00 m3.” 
W związku z podziałem zamówienia na części i dopuszczeniem możliwości składania ofert na jedną, dwie lub trzy 
części prosimy o wyjaśnienie czy opisany warunek dotyczy całego zamówienia niezależnie od ilości części na 
które składana jest oferta, czy też warunek ten należy odnosić dla każdej części oddzielnie? 
Jeżeli natomiast warunek dotyczy oddzielnie każdej części to czy wykonawca powinien wykazać się różnymi 
(dwoma lub trzema) inwestycjami? 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, wystarczające będzie wykazanie się 
wykonaniem jednego tj. tego samego zadania polegającego na budowie obiektu kubaturowego 
basenu/aquaparku o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto i kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00 m3. 
 
 
Pytanie nr 50 
W warunku postawionym w pkt. 14.2 SIWZ Zamawiający dopuścił wykazanie żądanego doświadczenia jedynie na 
podstawie wcześniej wykonanego zadania polegającego na budowie obiektu kubaturowego basenu/aquaparku 
o określonej wartości i kubaturze. Jednocześnie w warunku dotyczącym osób (Kierownika Budowy) i 
wymaganego doświadczenia Zamawiający żąda doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi przy 
budowie obiektu kubaturowego, a wiec nie wskazując, iż musi to być basen / aquapark. 
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego, że postawiony warunek dotyczący wymaganego od 
wykonawcy doświadczenia może drastycznie ograniczyć dostęp do zamówienia wykonawców, którzy posiadają 
doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia i mogących z 
powodzeniem wykonać takie zamówienie, jednak nie będą w stanie spełnić postawionego warunku z uwagi na 
jego tematyczne zawężenie. 
Wynika to z jednostkowych realizacji tego typu obiektów w skali kraju, a w szczególnie w skali naszego regionu. 
Ostatnim zbudowanym tak dużym obiektem basenowym śląsku był aquapark Aquadrom w Rudzie Śląskiej w 
2012 roku. 
Żądanie przez Zamawiającego wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w wykonywaniu robót 
budowlanych wyłącznie przy budowie obiektów o tożsamym charakterze od podstaw, wpływa na znaczące 
ograniczenie dostępu do zamówienia, tym samym ograniczając konkurencję. Zjawisko takie jest niekorzystne 
również dla Zamawiającego, który pozbawia się możliwości uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Postawiony warunek ograniczył możliwość udziału w zamówieniu firm budowlanych posiadających 
doświadczenie przy realizacji obiektów basenowych, aquaparków, nabyte podczas ich przebudowy, remontów, 
modernizacji, gdzie w zakres robót wchodziło wykonanie robót analogiczny do przedmiotu zamówienia tj. 
wykonanie kompleksowe robót ogólno-budowlanych na obiekcie wraz ze wszystkimi instalacjami, technologią 
wody basenowej i wentylacją, za wyjątkiem wykonana konstrukcji obiektu. 
Mając na względzie fakt, iż specyfika robót związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu jest niezależna od 
charakteru obiektu, proponujemy zmianę wymogu SIWZ na następujący: 
Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa wyrażonym w uchwale KIO/KU 74/14 z dnia 5 września 2014 roku 
„Zawarte w art. 22 ust. 4 p.z.p. wymogi oznaczają, iż warunki udziału w postępowaniu mają być "związane z 
przedmiotem zamówienia" oznacza, że opis warunków powinien być dokonywany przez pryzmat celu, jakiemu 
ma on służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, a 
"proporcjonalny do przedmiotu zamówienia" oznacza, że opis powinien być adekwatny do osiągnięcia celu, a 
więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający, 
formułując opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi mieć pewność, że nie spowoduje to 
wykluczenia wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie (...) 
Nie budzi wątpliwości, że z jednej strony warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do 
zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji, jednak z drugiej strony ich celem jest przede wszystkim 
weryfikacja, czy też próba weryfikacji, którzy właściwie wykonawcy są do wykonania tego zamówienia zdolni." 
KIO KD 110/14. 
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Zarówno warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również opis przedmiotu 
zamówienia nie muszą zapewniać nieograniczonej możliwości złożenia oferty przez każdy podmiot funkcjonujący 
w danej branży, czy sektorze rynku. Zamawiający ma prawo limitować dostęp do uzyskania zamówienia, o ile 
podyktowane jest to racjonalnymi, obiektywnymi względami. 
Biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowego postępowania oraz przedmiot zamówienia wydaje się, że 
Zamawiający nadmiernie i bez racjonalnego uzasadnienia zawęził dostęp do Zamówienia podmiotom, które 
posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania robót objętych zamówieniem. 
Wobec powyższego Wykonawca pyta czy Zamawiający dopuści zmianę warunku dotyczącego doświadczenia 
wymaganego od Wykonawcy poprzez dopuszczenie wykazania jego spełnienia w ramach wykonania remontu, 
przebudowy lub modernizacji basenu lub aquaparku, z jednoczesnym wykazaniem budowy innego obiektu 
kubaturowego? 
Proponujemy ustalenie warunku w następującym brzmieniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej: 
• jedno zadanie polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową, remontem, 
modernizacją obiektu kubaturowego basenu/aquaparku o wartości nie mniejszej niż 12,5 min zł brutto i 
kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00 m3, oraz 
• jedno zadanie polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu 
kubaturowego kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00 m3, i wartości inwestycji nie mniejszej niż 12,5 min zł 
brutto. 
Z technologicznego punktu widzenia taki zapis jest równoważny w zakresie wykazania przez Wykonawcę 
niezbędnego doświadczenia, w zakresie wykazania doświadczenia przy realizacji obiektów basenowych, 
aquaparków do pierwotnego wymogu, a w naszej ocenie nie powoduje ograniczenia konkurencji, a tym samym 
umożliwia uzyskanie Zamawiającemu większej liczby ofert, co przedkłada się na możliwość uzyskania 
korzystniejszych finansowo ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis warunku w pkt. 14.2 SIWZ pozostawia bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 51 
Prosimy o określenie limitów finansowych na lata 2017-2018. Oferent zakłada harmonogram realizacji oraz 
finansowania inwestycji podczas wyceny. Limity mają ogromny wpływ na koszty pośrednie wyceny a więc i 
wartość złożonej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni regularne, terminowe finansowanie inwestycji w całym okresie realizacji przedsięwzięcia. 
 
 
Pytanie nr 52 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (pliki.ath lub Excel). Ręczne wpisywanie tak dużej 
ilości pozycji stwarza wysokie ryzyko pomyłki, co wiązałoby się z odrzuceniem oferty.  
 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót dla wszystkich części nie zostanie udostępniony w wersji edytowalnej. 
 
 
Pytanie nr 53 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje drogowe a-a, b-b, c-c dla obiektów przy ul. Kościuszki i 
Wczasowej. Przekazane rysunki są nieczytelne.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przedmiotowe przekroje drogowe. 
 
 
Pytanie nr 54 
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Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji dwg. Ułatwi to znacznie weryfikację dokumentacji przez Oferenta. 
 
Odpowiedź: 
Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie udostępni dokumentacji projektowej edytowalnej w 
wersji dwg. 
 
 
Pytanie nr 55 
Prosimy o potwierdzenie że koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po stronie Zamawiającego. Czy 
Zmawiający będzie wykonywał nasadzenia zastępcze we własnym zakresie? Jeśli nie to proszę o dodanie pozycji 
kosztorysowych. 
 
Odpowiedź: 
Ewentualne koszty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi 
koszty związane z realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Wczasowej” istniejącą 
pozycję: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 66.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 33.000 

 

34c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 33.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Hallera” istniejącą pozycję: 
 

44 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 35.000 

 
Należy zastąpić: 
 

44b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 17.000 

 

44c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 18.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Kościuszki” istniejącą 
pozycję: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 54.000 

 
Należy zastąpić: 
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30b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 27.000 

 

30c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 27.000 

 
 
Pytanie nr 56 
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenach budowy pod obiekty przy ul. Hallera, 
Wczasowa i Kościuszki, która będzie zawierała dokładne ilości, średnice oraz rodzaje drzew i krzewów 
przeznaczonych do wycinki. Brak szczegółowego opisu spowoduje nieporównywalność ofert.  
 
Odpowiedź: 
Na stronie internetowej przetargu Zamawiający udostępnił inwentaryzację. 

 
 

Pytanie nr 57 
W związku z rozliczeniem kosztorysowym, opisanym we Wzorze umowy w §10, prosimy o potwierdzenie, że 
elementy występujące w dokumentacji np. wyposażenie strefy saun, lady recepcyjne, a nie ujęte w 
przedmiarach są poza zakresem Zamówienia.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje przedmiarowe dotyczące wspomnianych elementów tj. wyposażenia strefy saun, lady recepcyjnej (dla 
basenu przy ul. Hallera i ul. Kościuszki) zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu. 
Pozycja dot. lady recepcyjnej dla basenu przy ul. Wczasowej – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 273. 
 

 
Pytanie nr 58 
Z uwagi na zbliżający się okres świątecznych, gdzie większość firm jest zamkniętych i nie ma możliwości 
uzyskania ofert cenowych, jak również z uwagi na fakt, iż Zamawiający na tą chwilę udostępnił liczne przedmiary 
w wersji nieedytowalnej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu o co najmniej trzy tygodnie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 

 
Pytanie nr 59 
Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć jedynie załączniki wymienione  
w SIWZ. Ewentualne zapisy w opisie technicznym (np. str. 14 opisu technicznego – Architektura Basen ul. 
Hallera, pkt. 3.3.5. Pomieszczenia Sali sportowej i siłowni „Wykonawca podłogi sportowej musi dołączyć do 
oferty pisemną autoryzację producenta na dystrybucję i montaż zaproponowanej w ofercie nawierzchni 
sportowej.”) lub STWiOR sugerujące zamieszczenie do oferty dodatkowych załączników nie są wiążące.  
 
Odpowiedź: 
Do oferty należy dołączyć jedynie dokumenty wskazane w SIWZ, nie należy dołączać żadnej pisemnej autoryzacji 
producenta. 
 

 
Pytanie nr 60 
Basen Hallera: 
W opisie Technicznym dla konstrukcji w Opinii geotechnicznej oraz rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych 
powołano się na przeprowadzone badania geologiczno-inżynierskie, a m. in. wiercenia oraz zakres tych badań 
poszerzono obadania geofizyczne. Czy metryki odwiertów oraz wyników badań geofizycznych wraz  



6 

 

z lokalizacją punktów, w których dokonano badań, mogą być udostępnione dla celów wyceny – pozwoli to 
rzetelnie spojrzeć na aspekt wzmocnienia podłoża gruntowego i posadowienia pośredniego. 
 
Odpowiedź: 
Przeprowadzone badania gruntu zostały udostępnione na stronie internetowej przetargu. 
 
 
Pytanie nr 61 
Basen Kościuszki: 
W opisie Technicznym dla konstrukcji w Opinii geotechnicznej oraz rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych 
powołano się na przeprowadzone badania geologiczno-inżynierskie, a m. in. wiercenia oraz zakres tych badań 
poszerzono obadania geofizyczne. Dodatkowo teren na którym planowano posadowienie obiektu jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu górniczego oraz stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych co 
wpływa niekorzystnie na obiekt budowlany w przypadków kiepskich parametrów geotechnicznych. Czy metryki 
odwiertów oraz wyników badań geofizycznych wraz z lokalizacją punktów, w których dokonano badań, mogą 
być udostępnione dla celów wyceny – pozwoli to rzetelnie spojrzeć na aspekt wzmocnienia podłoża gruntowego 
i posadowienia pośredniego. 
 
Odpowiedź: 
Przeprowadzone badania gruntu zostały udostępnione na stronie internetowej przetargu. 

 
Pytanie nr 62 
Basen Wczasowa: 
W opisie Technicznym dla konstrukcji w Opinii geotechnicznej oraz rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych 
powołano się na przeprowadzone badania geologiczno-inżynierskie, a m. in. wiercenia oraz zakres tych badań 
poszerzono obadania geofizyczne. Dodatkowo teren na którym planowano posadowienie obiektu jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu górniczego oraz stwierdzono występowanie gruntów niebudowlanych, luźne 
piaski, co wpływa niekorzystnie na obiekt budowlany w przypadków kiepskich parametrów geotechnicznych. Czy 
metryki odwiertów oraz wyników badań geofizycznych wraz z lokalizacją punktów, w których dokonano badań, 
mogą być udostępnione dla celów wyceny – pozwoli to rzetelnie spojrzeć na aspekt wzmocnienia podłoża 
gruntowego i posadowienia pośredniego. 
 
Odpowiedź: 
Przeprowadzone badania gruntu zostały udostępnione na stronie internetowej przetargu. 

 
 

Pytanie nr 63 
Basen Wczasowa: 
Dodatkowym czynnikiem jaki musimy uwzględnić w wycenie jest poziom wody ze zwierciadłem swobodnym. W 
opisie technicznym wspomniano, iż jej poziom to 309,5m n.p.m. podczas gdy poziom 0.00 budowy to 272,00 m 
n.p.m. a poziom terenu przed rozpoczęciem budowy to średnio 271,28 do 271,79 m n.p.m. – proszę  
o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia części obiektu znacznie poniżej 
tego poziomu konieczne było zaprojektowanie dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych posadzki oraz izolacji 
przeciwwodnej ciężkiej w miejscach narażonych na parcie wody gruntowej. 
 
W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej udostępnił rzut fundamentów budynku przy 
ul. Wczasowej oraz rozwiązanie izolacji przeciwwodnej. 

 
Dodatkowo w rozdziale 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” przedmiaru w branży budowlanej basenu 
przy ul. Wczasowej: 
 
Istniejący zapis: 
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8 

KNR-W 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym - beton B10 

m3 -610,605 

 
Należy zastąpić: 
 

8 

KNR-W 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym - beton B10 
610,605  
-461,036  
2129,47*0,1 

m3 362,516 

 
Dodatkowo należy wprowadzić pozycję: 
 

8a 
KNR-W 2-02 
1104-01 
analogia 

Warstwa zabezpieczająca warstwę izolacji płyty z 
zaprawy cementowej m2 2129,470 

 
Istniejący zapis: 

 

9 
KNR-W 2-02 
0204-03 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z 
zastosowaniem pompy do betonu 

m3 -175,358 

 
Należy zastąpić: 

 

9 

KNR-W 2-02 
0204-03 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z 
zastosowaniem pompy do betonu 
175,358  
-150,734 

m3 24,624 

 
Istniejący zapis: 

 

10 
KNR-W 2-02 
0202-03 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z 
zastosowaniem pompy do betonu 

m3 -152,859 

 
Należy zastąpić: 

 

10 

KNR-W 2-02 
0202-03 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z 
zastosowaniem pompy do betonu 
152,859  
-126,699 

m3 26,160 

 
Istniejący zapis: 

 

11 
KNR-W 2-02 
0205-01 

Płyta żelbetowa na gruncie 
m3 -438,105 

 
Należy zastąpić: 

 

11 
KNR-W 2-02 
0205-01 

Płyta żelbetowa na gruncie C30/37 W10 
438,105  

m3 1424,724 
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-295,371  
0,5*2129,47+0,5*434,51 

 
Istniejący zapis: 

 

28 

KNR-W 2-02 
0259-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 
mm 
363 
3094 
8141 
15481 
757 
5638 
14881 
5786 
456 
2345 
13559 
1987 
7474 
6690 
2638 
12791 
30884 
3007 
18993 
7835 
17078 
A (obliczenia pomocnicze) 
179878/1000*-1 

t -179,878 

 
Należy zastąpić: 
 

28 

KNR-W 2-02 
0259-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 
mm 
363 
3094 
8141 
15481 
757 
5638 
14881 
5786 
456 
2345 
13559 
1987 
7474 
6690 
2638 
12791 
30884 
3007 

t 304,930 
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Stopy  
Ławy  
Ławy  
Ławy  
Kanał  
Basen 
sportowy 
Basen 
rekreacyjny 
Posadzka 
podbasenia 
PŁ1, PŁF2, 
PŁF3 

18993 
7835 
17078 
A (obliczenia pomocnicze) 
 
179878/1000 
-4,552 
-3,034 
-3,633/313,04*222,34 
-0904/49,06*21,61 
-1,42 
-2,638 
 
-2,345 
 
-15,481 
 
112+38+7,5 

 
Dodatkowo należy wprowadzić pozycję: 

 

28a 
Analiza 
indywidualna 

Zbrojenie na przebicie np. trzpienie HALFEN HDB 
20/425-2/640 

szt. 288,000 

 
Istniejący zapis: 

 

43 
KNR-W 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – pierwsza warstwa 

m2 -3028,062 

 
Należy zastąpić: 

 

43 

KNR-W 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – pierwsza warstwa 
 
3028,062 
-2496,06 

m2 532,002 

 
Istniejący zapis: 

 

44 
KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 

m2 -3028,062 

 
Należy zastąpić: 

 

44 

KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 
3028,062 
-2496,06 

m2 532,002 

 
Należy usunąć pozycję: 
 

46 
KNR-W 2-02 
0606-01 

Izolacje z folii polietylenowej 
m2 -36,000 

 
Należy usunąć pozycję: 
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47 
NNRNKB 
202 0618-02 

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
m2 -79,330 

 
Należy wprowadzić pozycję 

 

47a 

KNR BC-02 
0126-04 

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych 
budynków i budowli z bitumicznej powłoki 
grubowarstwowej np. COMBIDIC-2K - powierzchnie 
obciążone wodą ciśnieniową 
2126,24 
130,27 
0,5*298,85 
79,33 
247,503 
1*28,75 
5,22*51,13 
4,91*15,93 
3,41*50,48 
3,72*98,58 
-5,25*3,25 

m2 3628,655 

 
Należy wprowadzić pozycję 

 

47b 

KNR BC-02 
0301-06 + 
KNR BC-02 
0301-07 

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej 
elastycznej zaprawy np. AQUAFIN 2K na 
powierzchniach pionowych narażonych na działanie 
wody ciśnieniowej (wypełnienie dylatacji) 
0,5*30,28+0,25*3,76*2+0,5*5,25+0,25*11,75 

m2 22,583 

 
 

Pytanie nr 64 
Basen Hallera: 
W dokumentacji brakuje projektu Zieleni, która podlega wycenie. Prosimy o udostępnienie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie zieleni należy wycenić pozycje określone w Odpowiedzi na pytanie nr 55. 

 
 

Pytanie nr 65 
Basen Kościuszki: 
W dokumentacji brakuje projektu Zieleni, która podlega wycenie. Prosimy o udostępnienie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie zieleni należy wycenić pozycje określone w Odpowiedzi na pytanie nr 55. 
 
 
Pytanie nr 66 
Basen Wczasowa: 
W dokumentacji brakuje projektu Zieleni, która podlega wycenie. Prosimy o udostępnienie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie zieleni należy wycenić pozycje określone w Odpowiedzi na pytanie nr 55. 

 
 



11 

 

Pytanie nr 67 
Proszę o sprecyzowanie jaki materiał konstrukcyjny ma być użyty w ścianach murowych gr 25 lub 30 cm. Na 
rysunkach jest opis „cegła silikatowa” natomiast w PBW oraz STWiORB uwzględniono pustaki ceramiczne gr. 25 
oraz 30 cm. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny proszę przyjąć zastosowanie pustaków ceramicznych - zgodnie z przedmiarem. 

 
 

Pytanie nr 68 
Proszę o informację, jakiej faktury ma być lico cegły elewacyjnej: łupane, gładkie czy inne? 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować lico łupane. 

 
 

Pytanie nr 69 
Ścianki HPL. Prosimy o informacje w jakim kolorze należy wykonać ścianki systemowe z HPL kabinach 
prysznicowych. W dokumentacji podano informacje iż ścianki należy wykonać w kolorze drewnopodobnym - 
prosimy o uszczegółowienie kolorystyki. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku basenu przy ul. Kościuszki należy wykonać ścianki w kolorze „orzech”, w przypadku ul. Hallera – 
„buk”, a w przypadku ul. Wczasowej – „mahoń”. 

 
 

Pytanie nr 70 
Szafki HPL. W przedmiarze nie uwzględniono szafek przebieralni, w związku z powyższym prosimy o informację 
ile sztuk szafek przebieralni należy przyjąć do wyceny oraz korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie szafek przebieralni została uwzględniona w piśmie zamieszczonym na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 

 
Pytanie nr 71 
Ścianki systemowe HPL. W opisie na rysunku zestawienia stolarki 15cm prześwitu + 200cm ścianka HPL (łączna 
wysokość 215cm), natomiast w opisie do projektu architektury 15cm prześwit oraz min. 200cm pod dolną linią 
profilu głównego (łączna wysokość 200cm). Prosimy o informacje, jak należy wycenić ścianki systemowe w 
przebieralniach. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć wartości zgodnie z zestawieniem ślusarki. 

 
 

Pytanie nr 72 
Balustrady zewnętrzne. W przedmiarze nie ujęto pochwytów na schodach zewnętrznych do poziomu 
podbasenia (-3,59m). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie pochwytów na schodach zewnętrznych została uwzględniona w piśmie 
zamieszczonym na stronie internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 

 
 

Pytanie nr 73 
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Balustrady zewnętrzne. W przedmiarze nie ujęto pochwytów na ścianach oporowych przy schodach 
zewnętrznych do poziomu podbasenia (-3,59m). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie pochwytów na ścianach oporowych została uwzględniona w piśmie 
zamieszczonym na stronie internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 

 
 

Pytanie nr 74 
Balustrady wewnętrzne. W przedmiarze nie ujęto balustrad oraz pochwytów na schodach w poziomie 
podbasenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Należy uwzględnić dodatkowo 10,3 mb balustrad i 17,5 mb pochwytów na ścianach. 
 
W związku z tym do rozdziału 7 – Stolarka, ślusarka przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Hallera 
należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

244b 
KNR-W 2-
02 
1208-03 

Pochwyty wewnętrzne stalowe 
m 17.500 

 

244c 
KNR-W 2-
02 
1209-01 

Balustrady wewnętrzne 
m 10.300 

 
Dodatkowo do rozdziału 7 – Stolarka, ślusarka przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Kościuszki należy 
wprowadzić następujące pozycje: 
 

244b 
KNR-W 2-
02 
1208-03 

Pochwyty wewnętrzne stalowe 
m 17.500 

 

244c 
KNR-W 2-
02 
1209-01 

Balustrady wewnętrzne 
m 10.300 

 
Dodatkowo do rozdziału 7 – Stolarka, ślusarka przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Wczasowej należy 
wprowadzić następujące pozycje: 
 

246b 
KNR-W 2-
02 
1208-03 

Pochwyty wewnętrzne stalowe 
m 17.500 

 

246c 
KNR-W 2-
02 
1209-01 

Balustrady wewnętrzne 
m 10.300 

 
 

Pytanie nr 75 
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. W projekcie wykonawczym zostało zastosowane drewno klejone w klasie 
wytrzymałościowej GL36 wg nieaktualnych norm. Zgodnie z obowiązującymi normami najwyższą klasą drewna 
klejonego jest GL32 (trudno dostępna na rynku). Najczęściej stosowane obecnie klasy to GL24c/h, GL28c/h i 
GL30c/h. Prosimy do informację jakiej klasy drewno należy przyjąć do wyceny. 
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Odpowiedź: 
Należy zastosować klasę drewna klejonego GL32.  
 
W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Hallera w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

29 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

29 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

31 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

31 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

32 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
 

32 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 

 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 
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Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

elem. 8.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
 
W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

29 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

29 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
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31 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

31 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

32 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
 

32 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 

 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 

 
Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

elem. 8.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 
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W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Kościuszki w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

36 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
 

36 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 

 
Istniejący zapis: 
 

37 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 

 
Należy zastąpić: 
 

37 KNNR 2 Dachy z wiązarów deskowych – elem. 8.000 
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0405-06 
analogia 

prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

 
Istniejący zapis: 
 

38 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

38 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
 

Pytanie nr 76 
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. Ze względu na sposób zaprojektowania przekrycia dachowego hali 
basenowej dźwigary dachowe częściowo będą pracowały w warunkach zewnętrznych a częściowo wewnątrz 
obiektu. Takie usytuowanie elementów oraz zastosowanie blach węzłowych z dużą ilością śrub na całej 
wysokości przekroju (niezbędne w celu wykonania sztywnych połączeń) powoduje liczne problemy z 
kondensacją wilgoci i przemarzaniem przez łączniki stalowe, a tym samym prowadzi w przyszłości do korozji 
biologicznej drewna. Ewentualna naprawa lub wymiana głównych elementów konstrukcyjnych jest bardzo 
kłopotliwa i kosztowna. Zdaniem producentów konstrukcji z drewna klejonego nie ma możliwości zapewnienia 
prawidłowej pracy konstrukcji w zaprojektowanych warunkach środowiskowych. Uważamy, iż należy 
zabezpieczyć części dźwigarów które narażone są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
poprzez ocieplenie ich oraz wykonanie obróbek blacharskich na całej ich powierzchni, dokumentacja jednak nie 
przewiduje takiego rozwiązania. Prosimy o informację jak należy wykonać zabezpieczenie konstrukcji dachu 
przed działaniem warunków atmosferycznych, aby zapewnić żywotność konstrukcji dachu w pogwarancyjnym 
okresie eksploatacyjnym. 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że rozwiązanie projektowe wskazane w dokumentacji jest prawidłowe. 
 
 
Pytanie nr 77 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
Zgodnie z § 19 lit. h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (tj. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), elementem opisowym przedmiotu 
zamówienia na zaprojektowanie - za regulacją przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
zawartym informacyjnie w programie funkcjonalno użytkowanym są m.in. porozumienia, zgody lub pozwolenia 
oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci (...) 
teletechnicznych (...). Dodatkowo wg § 18 ust. 3 pkt 4) powołanego Rozporządzenia obowiązkiem 
Zamawiającego jest określenie wymagań w stosunku do instalacji które mają być przedmiotem zaprojektowania. 
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Mając na uwadze powyższe, w sytuacji kiedy wg treści zapisu Części II pkt. 10.2) lit.c) SIWZ zostało na 
Wykonawcę (pomimo iż przedmiotem zamówienia wg § 1 ust. 1 wzoru umowy jest wykonanie robót 
budowlanych) przeniesione ryzyko związane z uzgodnieniem, zaprojektowaniem i wykonaniem podłączenia 
basenów do miejskiej sieci teleinformatycznej przy braku jakichkolwiek informacji, w tym wymaganych powyżej 
powołanymi przepisami, stawiające Wykonawcę w roli podmiotu który musi uzgodnić w imieniu Zamawiającego 
z właścicielami oraz z zarządcami sieci zasady poprowadzenia podłączenia (co jest właściwe dla etapu 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a nie jego realizacji), prosimy o odpowiedź 
na pytanie czy przez brak w SIWZ powyższych informacji, dokumentów stanowiących wymagany przepisami 
element opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, Zamawiający dla uchylenia niezgodności z 
powołanymi przepisami, wyłączy z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wykonanie podłączenia wraz z 
uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń i opracowaniem wymaganej dokumentacji? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o jej uzasadnienie w kontekście spełnienia wymagań 
wynikających z przepisów (w tym powołanych) dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz o udostępnienie 
co najmniej wymaganych przepisami a powołanych w pytaniu informacji i dokumentów (m.in. porozumienia 
zgody, warunki techniczne, wymagania dotyczące zakresu prac - dane wyjściowe do projektowania itd.), w 
przeciwnym razie opis przedmiotu zamówienia będzie obarczony nieusuwalną wadą, przy jednoczesnym braku 
możliwości skalkulowania przez Wykonawców ryzyka związanego z takim uzgodnieniem, zaprojektowaniem i 
wykonaniem (wpływ na czas, na koszt) już na etapie przygotowania oferty. 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami są po stronie Zamawiającego. W zakresie Wykonawcy jest 
realizacja robót budowlanych i ewentualne przygotowanie materiałów dokumentacyjnych do uzgodnień. 
 
Pytanie nr 78 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
Zgodnie z § 19 lit. h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (tj. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), elementem opisowym przedmiotu 
zamówienia na zaprojektowanie - za regulacją przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
zawartym informacyjnie w programie funkcjonalno użytkowanym są m.in. porozumienia, zgody lub pozwolenia 
oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci (...) 
teletechnicznych (...). Dodatkowo wg § 18 ust. 3 pkt. 4) powołanego Rozporządzenia obowiązkiem 
Zamawiającego jest określenie wymagań w stosunku do instalacji które mają być przedmiotem zaprojektowania. 
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji kiedy wg treści zapisu Części II pkt. 10.2) lit.c) SIWZ zostało na 
Wykonawcę (pomimo iż przedmiotem zamówienia wg § 1 ust. 1 wzoru umowy jest wykonanie robót 
budowlanych) przeniesione ryzyko związane z uzgodnieniem, zaprojektowaniem i wykonaniem podłączenia 
basenów do miejskiej sieci teleinformatycznej przy braku jakichkolwiek informacji, w tym wymaganych powyżej 
powołanymi przepisami, stawiające Wykonawcę w roli podmiotu który musi uzgodnić w imieniu Zamawiającego 
z właścicielami oraz z zarządcami sieci zasady poprowadzenia podłączenia (co jest właściwe dla etapu 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a nie jego realizacji) i z konsekwencjami 
finansowymi dla Zamawiającego wynikającymi z podejmowania przez Wykonawcę zobowiązań cywilno - 
prawnych dotyczących dzierżawy kanalizacji w stronę al. Górnośląskiej dla basenu przy ul. Kościuszki, prosimy o 
odpowiedź na pytanie czy przez brak w SIWZ powyższych informacji, dokumentów stanowiących wymagany 
przepisami element opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, Zamawiający dla uchylenia niezgodności 
z powołanymi przepisami, wyłączy z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wykonanie podłączenia wraz z 
uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń i opracowaniem wymaganej dokumentacji? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o jej uzasadnienie w kontekście spełnienia wymagań 
wynikających z przepisów (w tym powołanych) dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz o udostępnienie 
co najmniej wymaganych przepisami a powołanych w pytaniu informacji i dokumentów (m.in. porozumienia 
zgody, warunki techniczne, wymagania dotyczące zakresu prac -dane wyjściowe do projektowania itd.), w 
przeciwnym razie opis przedmiotu zamówienia będzie obarczony nieusuwalną wadą, przy jednoczesnym braku 
możliwości skalkulowania przez Wykonawców ryzyka związanego z takim uzgodnieniem, zaprojektowaniem i 
wykonaniem (wpływ na czas, na koszt) już na etapie przygotowania oferty. 
 
Odpowiedź: 
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Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami są po stronie Zamawiającego. W zakresie Wykonawcy jest 
realizacja robót budowlanych i ewentualne przygotowanie materiałów dokumentacyjnych do uzgodnień. 
 
 
Pytanie nr 79 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
Zgodnie z § 19 lit. h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (t.j. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), elementem opisowym przedmiotu 
zamówienia na zaprojektowanie - za regulacją przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
zawartym informacyjnie w programie funkcjonalno użytkowanym są m.in. porozumienia, zgody lub pozwolenia 
oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci (...) 
teletechnicznych (...). Dodatkowo wg § 18 ust. 3 pkt. 4) powołanego Rozporządzenia obowiązkiem 
Zamawiającego jest określenie wymagań w stosunku do instalacji które mają być przedmiotem zaprojektowania. 
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji kiedy wg treści zapisu Części II pkt. 10.2) lit.c) SIWZ zostało na 
Wykonawcę (pomimo iż przedmiotem zamówienia wg § ł ust. 1 wzoru umowy jest wykonanie robót 
budowlanych) przeniesione ryzyko związane z uzgodnieniem, zaprojektowaniem i wykonaniem podłączenia 
basenów do miejskiej sieci teleinformatycznej przy braku jakichkolwiek informacji, w tym wymaganych powyżej 
powołanymi przepisami, stawiające Wykonawcę w roli podmiotu który musi uzgodnić w imieniu Zamawiającego 
z właścicielami oraz z zarządcami sieci zasady poprowadzenia podłączenia (co jest właściwe dla etapu 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a nie jego realizacji), prosimy o odpowiedź 
na pytanie czy przez brak w SIWZ powyższych informacji, dokumentów stanowiących wymagany przepisami 
element opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, Zamawiający dla uchylenia niezgodności z 
powołanymi przepisami, wyłączy z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wykonanie podłączenia wraz z 
uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń i opracowaniem wymaganej dokumentacji? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o jej uzasadnienie w kontekście spełnienia wymagań 
wynikających z przepisów (w tym powołanych) dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz o udostępnienie 
co najmniej wymaganych przepisami a powołanych w pytaniu informacji i dokumentów (m.in. porozumienia 
zgody, warunki techniczne, wymagania dotyczące zakresu prac -dane wyjściowe do projektowania itd.), w 
przeciwnym razie opis przedmiotu zamówienia będzie obarczony nieusuwalną wadą, przy jednoczesnym braku 
możliwości skalkulowania przez Wykonawców ryzyka związanego z takim uzgodnieniem, zaprojektowaniem i 
wykonaniem (wpływ na czas, na koszt) już na etapie przygotowania oferty. 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami są po stronie Zamawiającego. W zakresie Wykonawcy jest 
realizacja robót budowlanych i ewentualne przygotowanie materiałów dokumentacyjnych do uzgodnień. 
 
 
Pytanie nr 80 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W punkcie 31.10.gI SIWZ oraz par.5 ust 2 pkt 4) Umowy Zamawiający formułuje wymaganie, aby w ramach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonał odwierty kontrolne 10, o których mowa w pkt 6. Opisu 
Technicznego do PW Konstrukcji. Zgodnie z w/w opisem celem wykonania w/w otworów o głębokości „do 50 
metrów" jest rozpoznanie ewentualnego występowania anomalii geofizycznych polegających na odkształceniach 
gruntu analogicznych do odkształceń występujących na szkodach górniczych oraz przyjęcie/zaprojektowanie i 
wykonanie na tej podstawie ewentualnych wzmocnień podłoża. 
Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (t.j. Dz.U.Nr 463 z 
2012r), zarówno określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego, jak i ustalenie 
wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża oraz wybór metody wykonania specjalistycznych 
robot geotechnicznych jakimi są roboty związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego, stanowią część działań 
związanych z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia. Forma i zakres przedstawienia zależy od 
kategorii geotechnicznej obiektu tę natomiast dla całego obiektu ustala projektant na podstawie badań 
geotechnicznych, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. Z powyższego 
wynika jednoznacznie, że wykonanie odwiertów o których mowa w SIWZ i Umowie należy do czynności 
projektowych i powinny być one wykonane przed rozpoczęciem projektowania obiektu a z całą pewnością nie 



20 

 

powinny być one obowiązkiem Wykonawcy. Konieczność wykonania badań, ewentualnych projektów 
wzmocnienia i samych wzmocnień oznacza, że przedmiot zamówienia jest określony niejednoznacznie, co 
stanowi naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Konieczność 
wykonania Projektu ewentualnych wzmocnień oznacza, że Projekt Wykonawczy będący istotną częścią opisu 
przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 
(t.j. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), wg którego 
Projekt Wykonawczy ma być wystarczającą podstawą do (m. in.) wykonania robót gdyż powinien uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 
Dodatkowo do wykonania odwiertów w zakresie opisanym w SIWZ i Umowie zgodnie z Prawem Geologicznym 
niezbędne jest sporządzenie stosownego Projektu Robót Geologicznych oraz jego zatwierdzeniem. 
O ile jednak zobowiązanie do wykonania odwiertów kontrolnych przeniesione na Wykonawcę miałoby pozostać 
i nie być w świetle powyższego wykreślone z SIWZ i Umowy to zważywszy na zapisany po stronie Wykonawcy 
obowiązek ich wykonania celem wykrycia anomalii w gruncie, oraz mając na względzie fakt iż powyższe może 
wiązać się z ewentualną potrzebą wykonania robót możliwych do wykrycia dopiero na skutek wykonanych 
odwiertów kontrolnych, a zatem biorąc pod uwagę możliwe a wykryte na etapie realizacji odstępstwa od 
zidentyfikowanych przez projektanta i przyjętych przez Zamawiającego w przedmiarach zakresach prac 
związanych ze wzmocnieniem gruntu, posadowieniem obiektu, czy: 
1. Czy Zamawiający wprowadzi w przedmiar budowlany brakującą pozycję wyceny tj. usługi wykonania badań 

kontrolnych o których mowa powyżej 
2. Zamawiający potwierdza że opracowanie ewentualnego zamiennego projektu wzmocnień podłoża 
gruntowego zostanie zapewnione przez Zamawiającego i będzie obowiązkiem autora projektu, co w żaden 
sposób nie będzie obciążać Wykonawcy? 
3. Zamawiający wpisze w treść § 18 wzoru umowy, mając za podstawę art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy prawo 
zamówień publicznych, jednoznaczny zapis że wszelkie wyniki tych badań kontrolnych gruntu wskazujące na 
konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w stosunku od przyjętych do wyceny założeń w 
dokumentacji bez potrzeby wykonania wzmocnienia gruntu a które mogą skutkować koniecznością zmian 
zarówno wynagrodzenia (jeśli rodzaj robot koniecznych do wykonania nie jest ujęty w pozycjach kosztorysu) jak i 
terminu wykonania (o ile przeprojektowanie i wykonanie tych robót uzasadniać będzie takie wydłużenie) bez 
włączania tych robót dodatkowych, zamiennych do limitu wartościowego zmian z treści ust. 2 § 18 wzoru 
umowy? 
UWAGA! powyższa okoliczność, powinna być wprowadzona w umowę jako niezależna przesłanka do zmiany 
wynagrodzenia (i terminu), tj. jako odrębna, od zapisanej w ust. 2 § 18 wzoru umowy okoliczności limitowanych 
15% progiem wartościowym gdyż według przepisu art. 144 ust. 1 pkt.6) ustawy pzp zmiany do łącznej wysokości 
do 15% wartości zamówienia są odrębną wg przepisu okolicznością do zmiany umowy, poza wyraźnie 
wymienionymi przesłankami zmian zapisanymi przez Zamawiającego w postanowieniach umownych w trybie 
art. 144 ust. 1 pkt. ł) ustawy. Powyższe jest uzasadnione z uwagi na niemożliwą dziś do przewidzenia potrzebę 
takich zmian jak i ich rozmiar. 
4. Zamawiający potwierdza że z tytułu wykonania odwiertów i ewentualnego przeprojektowania wykonania 
wzmocnienia podłoża gruntowego Wykonawcy przysługiwało będzie prawo do zmiany terminów realizacji? 
5. Zamawiający potwierdza że oświadczenie Wykonawcy z § 3 ust.2 pkt. 1) i pkt.2) wzoru umowy, m.in. o tym że 
dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania, nie dotyczy zakresu dotyczącego 
posadowienia budynku gdyż ten ostatecznie możliwy będzie do określenia dopiero po wykonaniu odwiertów 
kontrolnych? 
6. Dla przyjęcia porównywalnych w ofertach wykonawców kosztów wykonania przedmiotowych odwiertów 
występujemy prosimy o określenie nie tylko ilości otworów, ale także dokładnej ich długości (informacja „o 
długości do 50 m jest absolutnie niewystarczająca). 
 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że należy wycenić pozycje opisane w przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 81 
Dot. basenu przy ul. ul. Kościuszki 
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W punkcie 31.10.gI SIWZ oraz par.5 ust 2 pkt 4) Umowy Zamawiający formułuje wymaganie, aby w ramach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonał odwierty kontrolne 10, o których mowa w pkt 6. Opisu 
Technicznego do PW Konstrukcji. Zgodnie z w/w opisem celem wykonania w/w otworów o głębokości „do 50 
metrów" jest rozpoznanie ewentualnego występowania anomalii geofizycznych polegających na odkształceniach 
gruntu analogicznych do odkształceń występujących na szkodach górniczych oraz przyjęcie/zaprojektowanie i 
wykonanie na tej podstawie ewentualnych wzmocnień podłoża. 
Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (t.j. Dz.U.Nr 463 z 
2012r), zarówno określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego, jak i ustalenie 
wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża oraz wybór metody wykonania specjalistycznych 
robot geotechnicznych jakimi są roboty związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego, stanowią część działań 
związanych z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia. Forma i zakres przedstawienia zależy od 
kategorii geotechnicznej obiektu tę natomiast dla całego obiektu ustala projektant na podstawie badań 
geotechnicznych, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. Z powyższego 
wynika jednoznacznie, że wykonanie odwiertów o których mowa w SIWZ i Umowie należy do czynności 
projektowych i powinny być one wykonane przed rozpoczęciem projektowania obiektu a z całą pewnością nie 
powinny być one obowiązkiem Wykonawcy. Konieczność wykonania badań, ewentualnych projektów 
wzmocnienia i samych wzmocnień oznacza, że przedmiot zamówienia jest określony niejednoznacznie, co 
stanowi naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Konieczność 
wykonania Projektu ewentualnych wzmocnień oznacza, że Projekt Wykonawczy będący istotną częścią opisu 
przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 
(t.j. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), wg którego 
Projekt Wykonawczy ma być wystarczającą podstawą do (m. in.) wykonania robót gdyż powinien uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 
Dodatkowo do wykonania odwiertów w zakresie opisanym w SIWZ i Umowie zgodnie z Prawem Geologicznym 
niezbędne jest sporządzenie stosownego Projektu Robót Geologicznych oraz jego zatwierdzeniem. 
O ile jednak zobowiązanie do wykonania odwiertów kontrolnych przeniesione na Wykonawcę miałoby pozostać 
i nie być w świetle powyższego wykreślone z SIWZ i Umowy to zważywszy na zapisany po stronie Wykonawcy 
obowiązek ich wykonania celem wykrycia anomalii w gruncie, oraz mając na względzie fakt iż powyższe może 
wiązać się z ewentualną potrzebą wykonania robót możliwych do wykrycia dopiero na skutek wykonanych 
odwiertów kontrolnych, a zatem biorąc pod uwagę możliwe a wykryte na etapie realizacji odstępstwa od 
zidentyfikowanych przez projektanta i przyjętych przez Zamawiającego w przedmiarach zakresach prac 
związanych ze wzmocnieniem gruntu, posadowieniem obiektu, czy: 
1. Czy Zamawiający wprowadzi w przedmiar budowlany brakującą pozycję wyceny tj. usługi wykonania badań 
kontrolnych o których mowa powyżej 
2. Zamawiający potwierdza że opracowanie ewentualnego zamiennego projektu wzmocnień podłoża 
gruntowego zostanie zapewnione przez Zamawiającego i będzie obowiązkiem autora projektu, co w żaden 
sposób nie będzie obciążać Wykonawcy? 
3. Zamawiający wpisze w treść § 18 wzoru umowy, mając za podstawę art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy prawo 
zamówień publicznych, jednoznaczny zapis że wszelkie wyniki tych badań kontrolnych gruntu wskazujące na 
konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w stosunku od przyjętych do wyceny założeń w 
dokumentacji bez potrzeby wykonania wzmocnienia gruntu a które mogą skutkować koniecznością zmian 
zarówno wynagrodzenia (jeśli rodzaj robot koniecznych do wykonania nie jest ujęty w pozycjach kosztorysu) jak i 
terminu wykonania (o ile przeprojektowanie i wykonanie tych robót uzasadniać będzie takie wydłużenie) bez 
włączania tych robót dodatkowych, zamiennych do limitu wartościowego zmian z treści ust. 2 § 18 wzoru 
umowy? 
UWAGA! powyższa okoliczność, powinna być wprowadzona w umowę jako niezależna przesłanka do zmiany 
wynagrodzenia (i terminu), tj. jako odrębna, od zapisanej w ust. 2 § 18 wzoru umowy okoliczności limitowanych 
15% progiem wartościowym gdyż według przepisu art. 144 ust. 1 pkt.6) ustawy pzp zmiany do łącznej wysokości 
do 15% wartości zamówienia są odrębną wg przepisu okolicznością do zmiany umowy, poza wyraźnie 
wymienionymi przesłankami zmian zapisanymi przez Zamawiającego w postanowieniach umownych w trybie 
art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy. Powyższe jest uzasadnione z uwagi na niemożliwą dziś do przewidzenia potrzebę 
takich zmian jak i ich rozmiar. 
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4. Zamawiający potwierdza że z tytułu wykonania odwiertów i ewentualnego przeprojektowania wykonania 
wzmocnienia podłoża gruntowego Wykonawcy przysługiwało będzie prawo do zmiany terminów realizacji? 
5. Zamawiający potwierdza że oświadczenie Wykonawcy z § 3 ust.2 pkt. 1) i pkt.2) wzoru umowy, m.in. o tym że 
dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania, nie dotyczy zakresu dotyczącego 
posadowienia budynku gdyż ten ostatecznie możliwy będzie do określenia dopiero po wykonaniu odwiertów 
kontrolnych? 
6. Dla przyjęcia porównywalnych w ofertach wykonawców kosztów wykonania przedmiotowych odwiertów 
występujemy prosimy o określenie nie tylko ilości otworów, ale także dokładnej ich długości (informacja „o 
długości do 50 m jest absolutnie niewystarczająca). 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że należy wycenić pozycje opisane w przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 82 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W punkcie 31.10.gl SIWZ oraz par.5 ust 2 pkt 4) Umowy Zamawiający formułuje wymaganie, aby w ramach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonał odwierty kontrolne 5, o których mowa w pkt 6. Opisu 
Technicznego do PW Konstrukcji. Zgodnie z w/w opisem celem wykonania w/w otworów o głębokości „do 50 
metrów" jest rozpoznanie ewentualnego występowania anomalii geofizycznych polegających na odkształceniach 
gruntu analogicznych do odkształceń występujących na szkodach górniczych oraz przyjęcie/zaprojektowanie i 
wykonanie na tej podstawie ewentualnych wzmocnień podłoża. 
Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (t.j. Dz.U.Nr 463 z 
2012r), zarówno określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego, jak i ustalenie 
wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża oraz wybór metody wykonania specjalistycznych 
robot geotechnicznych jakimi są roboty związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego, stanowią część działań 
związanych z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia. Forma i zakres przedstawienia zależy od 
kategorii geotechnicznej obiektu tę natomiast dla całego obiektu ustala projektant na podstawie badań 
geotechnicznych, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. Z powyższego 
wynika jednoznacznie, że wykonanie odwiertów o których mowa w SIWZ i Umowie należy do czynności 
projektowych i powinny być one wykonane przed rozpoczęciem projektowania obiektu a z całą pewnością nie 
powinny być one obowiązkiem Wykonawcy. Konieczność wykonania badań, ewentualnych projektów 
wzmocnienia i samych wzmocnień oznacza, że przedmiot zamówienia jest określony niejednoznacznie, co 
stanowi naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Konieczność 
wykonania Projektu ewentualnych wzmocnień oznacza, że Projekt Wykonawczy będący istotną częścią opisu 
przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 
(t.j. Dz.U.Nr 1129 z 2013r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), wg którego 
Projekt Wykonawczy ma być wystarczającą podstawą do (m. in.) wykonania robót gdyż powinien uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 
Dodatkowo do wykonania odwiertów w zakresie opisanym w SIWZ i Umowie zgodnie z Prawem Geologicznym 
niezbędne jest sporządzenie stosownego Projektu Robót Geologicznych oraz jego zatwierdzeniem. 
O ile jednak zobowiązanie do wykonania odwiertów kontrolnych przeniesione na Wykonawcę miałoby pozostać 
i nie być w świetle powyższego wykreślone z SIWZ i Umowy to zważywszy na zapisany po stronie Wykonawcy 
obowiązek ich wykonania celem wykrycia anomalii w gruncie, oraz mając na względzie fakt iż powyższe może 
wiązać się z ewentualną potrzebą wykonania robót możliwych do wykrycia dopiero na skutek wykonanych 
odwiertów kontrolnych, a zatem biorąc pod uwagę możliwe a wykryte na etapie realizacji odstępstwa od 
zidentyfikowanych przez projektanta i przyjętych przez Zamawiającego w przedmiarach zakresach prac 
związanych ze wzmocnieniem gruntu, posadowieniem obiektu, czy: 
1. Czy Zamawiający wprowadzi w przedmiar budowlany brakującą pozycję wyceny tj. usługi wykonania badań 
kontrolnych o których mowa powyżej 
2. Zamawiający potwierdza że opracowanie ewentualnego zamiennego projektu wzmocnień podłoża 
gruntowego zostanie zapewnione przez Zamawiającego i będzie obowiązkiem autora projektu, co w żaden 
sposób nie będzie obciążać Wykonawcy? 
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3. Zamawiający wpisze w treść § 18 wzoru umowy, mając za podstawę art. 144ust. 1 pkt. 1) ustawy prawo 
zamówień publicznych, jednoznaczny zapis że wszelkie wyniki tych badań kontrolnych gruntu wskazujące na 
konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w stosunku od przyjętych do wyceny założeń w 
dokumentacji bez potrzeby wykonania wzmocnienia gruntu a które mogą skutkować koniecznością zmian 
zarówno wynagrodzenia (jeśli rodzaj robot koniecznych do wykonania nie jest ujęty w pozycjach kosztorysu) jak i 
terminu wykonania (o ile przeprojektowanie i wykonanie tych robót uzasadniać będzie takie wydłużenie) bez 
włączania tych robót dodatkowych, zamiennych do limitu wartościowego zmian z treści ust. 2 § 18 wzoru 
umowy? UWAGA ! powyższa okoliczność, powinna być wprowadzona w umowę jako niezależna przesłanka do 
zmiany wynagrodzenia (i terminu), tj. jako odrębna, od zapisanej w ust. 2 § 18 wzoru umowy okoliczności 
limitowanych 15% progiem wartościowym gdyż według przepisu art. 144 ust. 1 pkt,6) ustawy pzp zmiany do 
łącznej wysokości do 15% wartości zamówienia są odrębną wg przepisu okolicznością do zmiany umowy, poza 
wyraźnie wymienionymi przesłankami zmian zapisanymi przez Zamawiającego w postanowieniach umownych w 
trybie art. 144 ust. I pkt. 1) ustawy. Powyższe jest uzasadnione z uwagi na niemożliwą dziś do przewidzenia 
potrzebę takich zmian jak i ich rozmiar. 
4. Zamawiający potwierdza że z tytułu wykonania odwiertów i ewentualnego przeprojektowania wykonania 
wzmocnienia podłoża gruntowego Wykonawcy przysługiwało będzie prawo do zmiany terminów realizacji? 
5. Zamawiający potwierdza że oświadczenie Wykonawcy z § 3 ust.2 pkt. 1) i pkt.2) wzoru umowy, m.in. o tym że 
dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania, nie dotyczy zakresu dotyczącego 
posadowienia budynku gdyż ten ostatecznie możliwy będzie do określenia dopiero po wykonaniu odwiertów 
kontrolnych? 
6. Dla przyjęcia porównywalnych w ofertach wykonawców kosztów wykonania przedmiotowych odwiertów 
występujemy prosimy o określenie nie tylko ilości otworów, ale także dokładnej ich długości (informacja „o 
długości do 50 m jest absolutnie niewystarczająca). 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że należy wycenić pozycje opisane w przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 83 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych wymienione są 
rysunki E13 - Przekrój A - A i E14 - Przekrój C - C, których nie znaleźliśmy w tym projekcie. Prosimy o pilne 
uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
 
Z opisów technicznych instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych usunięto rysunki pod nazwą – 
„Przekrój A-A” i „Przekrój C-C”. Ww. rysunki zamieszczone są w części architektonicznej projektów 
poszczególnych obiektów basenowych. 
 
 
Pytanie nr 84 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych, punkt 1, Przedmiot i zakres opracowania, widnieje 
zapis, że niniejsze opracowanie obejmuje „Instalację sygnalizacji pożaru". Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, 
gdyż ani w dalszym ciągu opisu technicznego, ani na rysunkach, ani w przedmiarze robót nie znaleźliśmy 
elementów takiej instalacji. 
 
Odpowiedź: 
W opisie technicznym instalacji teletechnicznych w zakresie opracowania usunięto zapis „Instalacji sygnalizacji 
pożaru”. W przekazanym materiale zapis ten pojawił się omyłkowo. 
 
 
Pytanie nr 85 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
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W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych wymienione są 
rysunki nr 10 - Przekrój A - A i nr 11 - Przekrój C - C, których nie znaleźliśmy w tym projekcie. Prosimy o pilne 
uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
Z opisów technicznych instalacji słaboprądowych usunięto rysunki pod nazwą – „Przekrój A-A” i „Przekrój C-C”. 
Ww. rysunki zamieszczone są w części architektonicznej projektów poszczególnych obiektów basenowych. 
 
 
Pytanie nr 86 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W projekcie instalacji słaboprądowych zamieszczony jest rysunek nr T10 -Schemat instalacji sygnału RTV, który 
nie jest wymieniony w spisie rysunków. Pod numerem 10 w tym spisie figuruje natomiast brakujący Przekrój A - 
A, o którym mowa w poprzednim pytaniu. 
a) Prosimy o wyjaśnienie tej zdublowanej numeracji i jej uporządkowanie. 
b) Ponieważ instalacja RTV nie jest ujęta w przedmiarze robót prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi ona w 
zakres prac Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85, z opisów technicznych instalacji słaboprądowych usunięto rysunek pod 
nazwą – „Przekrój A-A”. W jego miejsce zamieszczono rysunek T10 – „Schemat instalacji sygnału RTV”.  
Przedmiar dotyczący instalacji RTV został uzupełniony i zamieszczony na stronie internetowej przetargu. 
 
 
Pytanie nr 87 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych wymienione są 
rysunki E13 - Przekrój A - A i E14 - Przekrój C - C, których nie znaleźliśmy w tym projekcie. Prosimy o pilne 
uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
Z opisów technicznych instalacji elektrycznych usunięto rysunki pod nazwą – „Przekrój A-A” i „Przekrój C-C”. 
Ww. rysunki zamieszczone są w części architektonicznej projektów poszczególnych obiektów basenowych. 
 
 
 
Pytanie nr 88 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych, punkt 1, Przedmiot i zakres opracowania, widnieje 
zapis, że niniejsze opracowanie obejmuje „Instalację sygnalizacji pożaru". Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, 
gdyż ani w dalszym ciągu opisu technicznego, ani na rysunkach, ani w przedmiarze robót nie znaleźliśmy 
elementów takiej instalacji. 
 
Odpowiedź: 
W opisie technicznym instalacji teletechnicznych w zakresie opracowania usunięto zapis „Instalacji sygnalizacji 
pożaru”. W przekazanym materiale zapis ten pojawił się omyłkowo. 
 
 
Pytanie nr 89 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych, pod numerem 5 
wymieniony jest rysunek „Schemat instalacji RTV”, którego nie ma w dokumentacji. 
a) Prosimy o wyjaśnienie tego braku 
b) Ponieważ instalacja RTV nie jest ujęta w przedmiarze robót prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi ona w 
zakres prac Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 
Przedmiar dotyczący instalacji RTV został uzupełniony i zamieszczony na stronie internetowej przetargu. 
Przedmiotowy rysunek zostanie udostępniony na stronie internetowej przetargu. 
 
Pytanie nr 90 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych wymienione są 
rysunki nr 13 - Przekrój A - A i nr 14 - Przekrój C - C, których nie znaleźliśmy w tym projekcie. Prosimy o pilne 
uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
Z opisów technicznych instalacji elektrycznych usunięto rysunki pod nazwą – „Przekrój A-A” i „Przekrój C-C”. 
Ww. rysunki zamieszczone są w części architektonicznej projektów poszczególnych obiektów basenowych. 
 
 
Pytanie nr 91 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych, punkt 1, Przedmiot i zakres opracowania, widnieje 
zapis, że niniejsze opracowanie obejmuje „Instalację sygnalizacji pożaru". Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, 
gdyż ani w dalszym ciągu opisu technicznego, ani na rysunkach, ani w przedmiarze robót nie znaleźliśmy 
elementów takiej instalacji. 
 
Odpowiedź: 
W opisie technicznym instalacji teletechnicznych w zakresie opracowania usunięto zapis „Instalacji sygnalizacji 
pożaru”. W przekazanym materiale zapis ten pojawił się omyłkowo. 
 
 
Pytanie nr 92 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu instalacji słaboprądowych wymienione są 
rysunki nr 11 - Przekrój A - A i nr 12 - Przekrój C- C, których nie znaleźliśmy w tym projekcie. Prosimy o pilne 
uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 
 
Odpowiedź: 
Z opisów technicznych instalacji słaboprądowych usunięto rysunki pod nazwą – „Przekrój A-A” i „Przekrój C-C”. 
Ww. rysunki zamieszczone są w części architektonicznej projektów poszczególnych obiektów basenowych. 
 
 
Pytanie nr 93 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W projekcie instalacji słaboprądowych zamieszczony jest rysunek nr T8 -Instalacja przyzywowa (w spisie 
rysunków figurujący pod numerem 10). W opisie technicznym do projektu nie została ona w żaden sposób 
opisana, nie ma również jej specyfikacji materiałowej. Ponieważ instalacja przyzywowa nie jest ujęta w 
przedmiarze robót prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi ona w zakres prac Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Instalacja przyzywowa wchodzi w zakres projektu i jest opisana na załączonym rysunku T8.  
Do przedmiaru robót „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Wczasowej należy dodać 
pozycje: 
 

193 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
- lampka sygnalizacyjna FIM1000 

szt. 5.000 

 

194 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - buczek FIM szt. 1.000 
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0406-01 1100 

 

195 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kasownik 
FEH2001 

szt. 1.000 

 

196 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kasownik 
FEH1001 

szt. 4.000 

 

197 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - numerator 
6-cio kanałowy FIM1300 

szt. 1.000 

 

198 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk 
pociągowy FAP3002 

szt. 4.000 

 

199 
KNNR 5 
0204-01 

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane w tynku betonowym - YTKSY 
4x2x0,8 

m 150.000 

 

200 
KNNR 5 
0204-01 

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane w tynku betonowym - YDYp 2x1,5 

m 50.000 

 

201 
KNNR 5 
1301-01 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia 

pomiar 1.000 

 

202 
KNNR 5 
1301-01 
analogia 

Sprawdzenie poprawności działania przycisków 
pociągowych pomiar 4.000 

 

203 
KNNR 5 
1301-01 
analogia 

Sprawdzenie poprawności działania kasowników 
pomiar 5.000 

 

204 
KNNR 5 
1301-01 
analogia 

Sprawdzenie poprawności działania urządzeń 
sygnalizacyjnych pomiar 6.000 

 
 
Pytanie nr 94 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W dokumentacji przetargowej brak jest Specyfikacji Technicznej robót elektrycznych i słaboprądowych - folder 
ELEKTRYKA jest pusty. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Uzupełniono brak Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla basenu przy ul. Wczasowej – 
udostępniona na stronie internetowej przetargu. 
 
 
Pytanie nr 95 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
Prosimy o przekazanie kart doboru urządzeń z zakresu branży sanitarnej: instalacji wentylacji, klimatyzacji, 
solarnej, grzewczej i wodociągowej. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
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Pytanie nr 96 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
Prosimy o przekazanie kart doboru urządzeń z zakresu branży sanitarnej: instalacji wentylacji, klimatyzacji, 
solarnej, grzewczej i wodociągowej. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 97 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej. 
Prosimy o przekazanie kart doboru urządzeń z zakresu branży sanitarnej: instalacji wentylacji, klimatyzacji, 
solarnej, grzewczej i wodociągowej. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 98 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W przedmiarze robót elektrycznych, w poz. 72d.6 ujęta jest rozdzielnia R-H, której schematu nie znaleźliśmy w 
projekcie. Na rysunku E-6 znajduję się natomiast rozdzielnica R-R zasilona z RG przewodem YDY 5x6mm2, której 
nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o pilne wyjaśnienie i odpowiedź, czy rozdzielnica R-H z przedmiaru robót i 
rozdzielnica R-R na rys. E-6 to ta sama rozdzielnica? Jeśli są to różne rozdzielnice prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o schemat rozdzielnicy R-H oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na dostawę i montaż 
rozdzielnicy R-R. Prosimy również o podanie lokalizacji rozdzielnic R-H i/lub R-R, gdyż na planach instalacji nie 
znaleźliśmy żadnej z nich. 
 
Odpowiedź: 
W projekcie nie występują rozdzielnice RR i RH, w związku z czym z przedmiaru „Instalacje elektryczne i 
niskoprądowe” dla basenu przy ul. Hallera należy usunąć pozycję: 
 

72 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji  

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
szt. 1.000 

 
 
Pytanie nr 99 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W legendzie opraw oświetleniowych na rysunku E2 przy oprawach oznaczonych jako AW1 i EW3 widnieje ten 
sam typ: OP2-E1,2TA41N LED TC IH CTI2 IP65.  
Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie tego zdublowanego opisu. 
 
Odpowiedź: 
Przy opisie opraw na rysunku E2 winno być: 
AW1 ES-SYSTEM POINT LED CT12 TA 1H SYM 
EW3 ES-SYSTEM OP2-E1, 2TA1N LED TC 1H CT12 IP65. 
EW4 ES-SYSTEM DS2-E1, 2TA1N LED TC1H CT12 IP65. 
 
 
Pytanie nr 100 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
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W legendzie opraw oświetleniowych na rysunku E2 dwukrotnie zamieszczona jest oprawa oznaczona jako EW4. 
W pierwszym przypadku podany jest typ POINT LED CTI2 TA 1H SYM, natomiast w drugim - DS2-E1,2TA1N LED 
TC 1H CTI2 IP65.  
Prosimy o wyjaśnienie tego zdublowania oznaczeń oraz jednoznaczne określenie jaki jest typ oprawy oznaczonej 
jako EW4. 
 
Odpowiedź: 
Przy opisie opraw na rysunku E2 winno być: 
AW1 ES-SYSTEM POINT LED CT12 TA 1H SYM 
EW3 ES-SYSTEM OP2-E1, 2TA1N LED TC 1H CT12 IP65. 
EW4 ES-SYSTEM DS2-E1, 2TA1N LED TC1H CT12 IP65. 
 
 
Pytanie nr 101 
Dot. basenu przy ul. Hallera 

Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol , przy którym nie ma 
żadnego opisu. Prosimy o jednoznaczne określenie co to jest za urządzenie i podanie jego typu lub parametrów 
technicznych powalających na jego wycenę. 
 
Odpowiedź: 
DR – oznacza element pośredniczący firmy HELVAR nr kat. 474. 
Cena elementu została uwzględniona w odpowiedniej rozdzielnicy [prefabrykacja] 
 
 
Pytanie nr 102 
Dot. basenu przy ul. Hallera 

Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol , przy którym widnieje opis 
sterownik obwodu oświetlenia. Prosimy o jednoznaczne określenie tego sterownika i podanie jego typu lub 
parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: 

 Z/W 

 50% 

 75% 

 100% 

Symbol powyższy oznacza element sterujący obwodem oświetlenia firmy HELVAR nr kat. 125 200. 
Cena elementu została uwzględniona w odpowiedniej rozdzielnicy [prefabrykacja] 
 
 
Pytanie nr 103 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W pozycji 62d.5 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęte jest układanie poziomego okablowania 
strukturalnego - przewód U/UTP kat. 6 LSOH.  
W punkcie 4 opisu do projektu instalacji słaboprądowych widnieje zapis „Punkty abonenckie wyposażone będą 
w 2 gniazda RJ45, niekranowanych, kategorii 6. Do każdego złącza RJ 45 należy doprowadzić kabel 8-żyłowy UTP 
kat. 6". W zamieszczonej na tej samej stronie opisu tabeli specyfikacji materiałowej, w poz. 10, kabel opisany 
jest jako F/UTP Kat. 6.  
Na rysunku T4 ten sam kabel jest opisany natomiast jako „U/FPT kat.6 4x2x0,5". Prosimy o pilne wyjaśnienie 
tych rozbieżności i jednoznaczne określenie czy instalacja ma być ekranowana, czy nie, i jakim kablem 
wykonana, oraz o ewentualne odpowiednie skorygowanie opisu w poz. 62d.5 przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
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Okablowanie sieci strukturalnej LAN należy wykonać przewodem UTP kat 6 czyli nieekranowaną skrętką 4-
parową kategorii 6 z powłoką polietylenową (PVC) przeznaczoną do poziomych i pionowych przebiegów 
kablowych sieci teleinformatycznych. 
 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Hallera istniejącą pozycję: 
 

62 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 3660.000 

 
Należy zastąpić: 
 

62 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/FTP kat. 6 LS0H 

m kabla 3660.000 

 
 
Pytanie nr 104 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W pozycji 117d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw K1 - oświetlenie 
niecki basenu. Na rysunku E2 przy oprawie K1 widnieje uwaga: „oprawa dostarczona i zamontowana przez 
wykonawcę niecki basenu". Czy w związku z tym zapisem na rysunku należy usunąć z przedmiaru robót 
elektrycznych pozycję 117d.6? 
 
Odpowiedź: 
Z przedmiaru „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Hallera należy usunąć pozycję: 
 

117 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji  

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
kpl. 17.000 

 
 
Pytanie nr 105 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W pozycji 136d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych opis brzmi „zestaw sterowników - dostawa i 
montaż". 
Prosimy o jednoznaczne opisanie zawartości tej pozycji i podanie typów sterowników lub ich parametrów 
technicznych pozwalających na zidentyfikowanie i rzetelną wycenę. 
 
Odpowiedź: 
 

136 
KNR jak w 
podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

136 

KNNR 5 
0308-02 
analogia 

Zestaw sterowników – dostawa i montaż - zestaw 
sterowników i wyłączników oświetlenia zainstalowany w 
zblokowanych 3 puszkach p/t oznaczone na rysunkach 
jako ZW-G 

szt. 4.000 

 
 
Pytanie nr 106 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
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W pozycji 171d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest „Zestaw złączowo-pomiarowy 
ZK2a-1PP", natomiast według punktu 5 opisu technicznego projekt i budowę przyłącza kablowego ze stacji 
transformatorowej oraz złącza ZK2a-1PP „...zabezpiecza TAURON Dystrybucja". Czy w związku z tym zapisem 
należy usunąć pozycję 171d.7 z przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Z przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych dla basenu przy ul. Hallera należy usunąć pozycję: 
 

171 
d.7 

KNNR 5 
0401-02 
analogia 

Zestaw złączowo-pomiarowy ZK2a-1PP 
kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 107 
Dot. basenu przy ul. Hallera 
W pozycji 175d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw oświetlenia 
zewnętrznego Albatros AL250.2 w ilości 21 szt. 
Według rysunku E1 natomiast w oświetleniu zewnętrznym ma być zainstalowane 5 szt. opraw podwójnych 
AL250.2 oraz 11 szt. opraw pojedynczych AL250. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w poz. 175d.7 oraz 
uzupełnienie go o nową pozycję na montaż opraw pojedynczych AL250. 
 
Odpowiedź: 
Do przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych dla basenu przy ul. Hallera należy dodać pozycję: 
 

175a 
KNNR 5 
1004-02 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku Albatros AL250 

szt. 11.000 

 
 
Pytanie nr 108 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W przedmiarze robót elektrycznych, w poz. 72d.6 ujęta jest rozdzielnia R-H, której schematu nie znaleźliśmy w 
projekcie. Na rysunku E-6 znajduję się natomiast rozdzielnica R-R zasilona z RG przewodem YDY 5x6mm2, której 
nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o pilne wyjaśnienie i odpowiedź, czy rozdzielnica R-H z przedmiaru robót i 
rozdzielnica R-R na rys. E-6 to ta sama rozdzielnica? Jeśli są to różne rozdzielnice prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o schemat rozdzielnicy R-H oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na dostawę i montaż 
rozdzielnicy R-R. Prosimy również o podanie lokalizacji rozdzielnic R-H i/lub R-R, gdyż na planach instalacji nie 
znaleźliśmy żadnej z nich. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 98. 
 
 
Pytanie nr 109 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W legendzie opraw oświetleniowych na rysunku E2 przy oprawach oznaczonych jako AW1 i EW3 widnieje ten 
sam typ: OP2-E1,2TA1N LED TC 1H CTI2 IP65. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie tego zdublowanego opisu. 
 
Odpowiedź: 
Przy opisie opraw na rysunku E2 winno być: 
AW1 ES-SYSTEM POINT LED CT12 TA 1H SYM 
EW3 ES-SYSTEM OP2-E1, 2TA1N LED TC 1H CT12 IP65. 
EW4 ES-SYSTEM DS2-E1, 2TA1N LED TC1H CT12 IP65. 
 
 
Pytanie nr 110 
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Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W legendzie opraw oświetleniowych na rysunku E2 dwukrotnie zamieszczona jest oprawa oznaczona jako EW4. 
W pierwszym przypadku podany jest typ POINT LED CTI2 TA 1H SYM, natomiast w drugim - DS2-E1,2TA1N LED 
TC 1H CTI2 IP65.  
Prosimy o wyjaśnienie tego zdublowania oznaczeń oraz jednoznaczne określenie jaki jest typ oprawy oznaczonej 
jako EW4. 
 
Odpowiedź: 
Przy opisie opraw na rysunku E2 winno być: 
AW1 ES-SYSTEM POINT LED CT12 TA 1H SYM 
EW3 ES-SYSTEM OP2-E1, 2TA1N LED TC 1H CT12 IP65. 
EW4 ES-SYSTEM DS2-E1, 2TA1N LED TC1H CT12 IP65. 
 
 
Pytanie nr 111 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 

Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol , przy którym nie ma 
żadnego opisu. Prosimy o jednoznaczne określenie co to jest za urządzenie i podanie jego typu lub parametrów 
technicznych powalających na jego wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 101. 
 
 
Pytanie nr 112 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 

Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol , przy którym widnieje opis 
sterownik obwodu oświetlenia. Prosimy o jednoznaczne określenie tego sterownika i podanie jego typu lub 
parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 102. 
 
 
Pytanie nr 113 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W pozycji 62d.5 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęte jest układanie poziomego okablowania 
strukturalnego - przewód U/UTP kat. 6 LSOH.  
W punkcie 4 opisu do projektu instalacji słaboprądowych widnieje zapis „Punkty abonenckie wyposażone będą 
w 2 gniazda RJ45, niekranowanych, kategorii 6. Do każdego złącza RJ 45 należy doprowadzić kabel 8-żyłowy UTP 
kat. 6". W zamieszczonej na tej samej stronie opisu tabeli specyfikacji materiałowej, w poz. 10, kabel opisany 
jest jako F/UTP Kat. 6.  
Na rysunku T4 ten sam kabel jest opisany natomiast jako „U/FPT kat.6 4x2x0,5". Prosimy o pilne wyjaśnienie 
tych rozbieżności i jednoznaczne określenie czy instalacja ma być ekranowana, czy nie, i jakim kablem 
wykonana, oraz o ewentualne odpowiednie skorygowanie opisu w poz. 62d.5 przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Okablowanie sieci strukturalnej LAN należy wykonać przewodem UTP kat 6 czyli nieekranowaną skrętką 4-
parową kategorii 6 z powłoką polietylenową (PVC) przeznaczoną do poziomych i pionowych przebiegów 
kablowych sieci teleinformatycznych. 
 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Kościuszki istniejącą pozycję: 
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62 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 3660.000 

 
Należy zastąpić: 
 

62 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/FTP kat. 6 LS0H 

m kabla 3660.000 

 
 
Pytanie nr 114 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W pozycji 117d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw KI - oświetlenie 
niecki basenu. Na rysunku E2 przy oprawie KI widnieje uwaga: „oprawa dostarczona i zamontowana przez 
wykonawcę niecki basenu". Czy w związku z tym zapisem na rysunku należy usunąć z przedmiaru robót 
elektrycznych pozycję 117d.6? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 104. 
 
 
Pytanie nr 115 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W pozycji 136d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych opis brzmi „zestaw sterowników - dostawa i 
montaż". 
Prosimy o jednoznaczne opisanie zawartości tej pozycji i podanie typów sterowników lub ich parametrów 
technicznych pozwalających na zidentyfikowanie i rzetelną wycenę. 
 
Odpowiedź: 
 

136 
KNR jak w 
podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

136 

KNNR 5 
0308-02 
analogia 

Zestaw sterowników – dostawa i montaż - zestaw 
sterowników i wyłączników oświetlenia zainstalowany w 
zblokowanych 3 puszkach p/t oznaczone na rysunkach 
jako ZW-G 

szt. 4.000 

 
 
Pytanie nr 116 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W pozycji 170d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest „Zestaw złączowo-pomiarowy 
ZK2a-1PP”, natomiast według punktu 5 opisu technicznego projekt i budowę przyłącza kablowego ze stacji 
transformatorowej oraz złącza ZK2a-1PP „... zabezpiecza TAURON Dystrybucja”.  
Czy w związku z tym zapisem należy usunąć pozycję 170d.7 z przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 106. 
 
 
Pytanie nr 117 
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Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
W pozycji 174d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw oświetlenia 
zewnętrznego Albatros AL250.2 w ilości 32 szt. Według rysunku El natomiast w oświetleniu zewnętrznym ma być 
zainstalowane 12 szt. opraw podwójnych AL250.2 oraz 8 szt. opraw pojedynczych AL250.  
Prosimy o skorygowanie przedmiaru w poz. 174d.7 oraz uzupełnienie go o nową pozycję na montaż opraw 
pojedynczych AL250. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 107. 
 
 
Pytanie nr 118 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki 
Na rysunku El w projekcie instalacji elektrycznych pokazane są przekładki linii kablowych nn i SN kolidujących z 
projektowaną budową basenu, natomiast przy żadnym z przekładanych kabli nie został podany jego typ i 
przekrój. W przedmiarze robót, w pozycji 179d.7 widnieje opis „usuniecie kolizji istniejącej linii energetycznej z 
projektowaną" w ilości 1 kpl., i być może ww. pozycja dotyczy tych przekładek. Brak informacji na temat typów i 
przekrojów kabli i muf kablowych uniemożliwia wycenę tego zakresu robót. W związku z powyższymi brakami 
wnosimy u wyłączenie przekładek z zakresu robót Wykonawcy i usunięcie z przedmiaru poz. 179d.7, lub 
uzupełnienie projektu i przedmiaru robót o dane techniczne umożliwiającą taką wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że z przedmiaru „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Kościuszki 
należy usunąć pozycję: 
 

179 
d.7 

Kalkulacja 
własna 

Usunięcie kolizji istniejącej linii energetycznej z 
projektowaną 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 119 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W przedmiarze robót elektrycznych, w poz. 71d.6 ujęta jest rozdzielnia R-H, której schematu nie znaleźliśmy w 
projekcie. Na rysunku E-6 znajduję się natomiast rozdzielnica R-R zasilona z RG przewodem YDY 5x6mm2, której 
nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o pilne wyjaśnienie i odpowiedź, czy rozdzielnica R-H z przedmiaru robót i 
rozdzielnica R-R na rys. E-6 to ta sama rozdzielnica? Jeśli są to różne rozdzielnice prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o schemat rozdzielnicy R-H oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na dostawę i montaż 
rozdzielnicy R-R. Prosimy również o podanie lokalizacji rozdzielnic R-H i/lub R-R, gdyż na planach instalacji nie 
znaleźliśmy żadnej z nich. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 98. 
 
 
Pytanie nr 120 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 

Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol , przy którym nie ma 
żadnego opisu. Prosimy o jednoznaczne określenie co to jest za urządzenie i podanie jego typu lub parametrów 
technicznych powalających na jego wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 101. 
 
 
Pytanie nr 121 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
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Na rysunkach E7, E8 i E9 w projekcie instalacji elektrycznych użyty jest symbol  przy którym widnieje opis 
sterownik obwodu oświetlenia. Prosimy o jednoznaczne określenie tego sterownika i podanie jego typu lub 
parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 102. 
 
 
Pytanie nr 122 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W pozycji 61d.5 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęte jest układanie poziomego okablowania 
strukturalnego - przewód U/UTP kat. 6 LSOH.  
W punkcie 4 opisu do projektu instalacji słaboprądowych widnieje zapis „Punkty abonenckie wyposażone będą 
w 2 gniazda RJ45, niekranowanych, kategorii 6. Do każdego złącza RJ 45 należy doprowadzić kabel 8-żyłowy UTP 
kat. 6". W zamieszczonej na tej samej stronie opisu tabeli specyfikacji materiałowej, w poz. 10, kabel opisany 
jest jako F/UTP Kat. 6.  
Na rysunku T4 ten sam kabel jest opisany natomiast jako „U/FPT kat.6 4x2x0,5". Prosimy o pilne wyjaśnienie 
tych rozbieżności i jednoznaczne określenie czy instalacja ma być ekranowana, czy nie, i jakim kablem 
wykonana, oraz o ewentualne odpowiednie skorygowanie opisu w poz. 61d.5 przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Okablowanie sieci strukturalnej LAN należy wykonać przewodem UTP kat 6 czyli nieekranowaną skrętką 4-
parową kategorii 6 z powłoką polietylenową (PVC) przeznaczoną do poziomych i pionowych przebiegów 
kablowych sieci teleinformatycznych. 
 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Wczasowa istniejącą pozycję: 
 

61 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 5400.000 

 
Należy zastąpić: 
 

61 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - przewód 
U/FTP kat. 6 LS0H 

m kabla 5400.000 

 
 
Pytanie nr 123 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W pozycji 116d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw KI - oświetlenie 
niecki basenu. Na rysunku E2 przy oprawie KI widnieje uwaga: „oprawa dostarczona i zamontowana przez 
wykonawcę niecki basenu". Czy w związku z tym zapisem na rysunku należy usunąć z przedmiaru robót 
elektrycznych pozycję 116d.6? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 104. 
 
 
Pytanie nr 124 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W pozycji 135d.6 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych opis brzmi „zestaw sterowników - dostawa i 
montaż". Prosimy o jednoznaczne opisanie zawartości tej pozycji i podanie typów sterowników lub ich 
parametrów technicznych pozwalających na zidentyfikowanie i rzetelną wycenę. 
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Odpowiedź: 
 

135 
KNR jak w 
podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

135 

KNNR 5 
0308-02 
analogia 

Zestaw sterowników – dostawa i montaż - zestaw 
sterowników i wyłączników oświetlenia zainstalowany w 
zblokowanych 3 puszkach p/t oznaczone na rysunkach 
jako ZW-G 

szt. 4.000 

 
 
Pytanie nr 125 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W pozycji 169d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest „Zestaw złączowo-pomiarowy 
ZK2a-1PP", natomiast według punktu 5 opisu technicznego projekt i budowę przyłącza kablowego ze stacji 
transformatorowej oraz złącza ZK2a-1PP „zabezpiecza TAURON Dystrybucja". Czy w związku z tym zapisem 
należy usunąć pozycję 169d.7 z przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 106. 
 
 
Pytanie nr 126 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W pozycji 172d.7 przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych ujęty jest montaż opraw oświetlenia 
zewnętrznego Albatros AL250.2 w ilości 22 szt. Według rysunku El natomiast w oświetleniu zewnętrznym ma być 
zainstalowane 11 szt. opraw podwójnych AL250.2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w poz. 172d.7. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 107. 
 
 
Pytanie nr 127 
Dot. basenu przy ul. Wczasowej 
W przedmiarze robót, w pozycji 177d.7 widnieje opis „usuniecie kolizji istniejącej linii energetycznej z 
projektowaną" w ilości 1 kpl. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie jakiego zakresu prac dotyczy ta 
pozycja. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że z przedmiaru „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” dla basenu przy ul. Wczasowej 
należy usunąć pozycję: 
 

177 
Kalkulacja 
własna 

Usunięcie kolizji istniejącej linii energetycznej z 
projektowaną 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 128 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji Nr 300. Prosimy o 
potwierdzeniem, że jest to celowe. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że brak pozycji nr 300 jest celowy. 
 
 
Pytanie nr 129 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji Nr 314. Prosimy o 
potwierdzeniem, że jest to celowe. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja nr 314 w przedmiarze występuje. Brak pozycji nr 315 jest celowy. 
 
 
Pytanie nr 130 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji Nr 312. Prosimy o 
potwierdzeniem, że jest to celowe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że brak pozycji nr 312 jest celowy. 
 
 
Pytanie nr 131 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. SSWiN: w przedmiarach brakuje podcentralki zainstalowanej w podbaseniu 
(wg schematu). Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 1 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
Pytanie nr 132 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. SSWiN: w przedmiarach brak przewodu YDY 8x0,5. Na schemacie i w 
specyfikacji materiałowej występuje. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Pytanie zapewne dotyczy przewodu YTDY a nie YDY. 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 133 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. SSWiN: w przedmiarach w poz. 5d.1 
Montaż sygnalizatora akustycznego ujęto: szt.2. Na schemacie występują szt. 3. W specyfikacji materiałowe 
występuje szt.3 Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 134 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. SSWiN: w przedmiarach w poz. 9d.1 Montaż czujki ruchu ujęto szt. 20. Na 
schemacie występują szt. 21. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 21. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 135 
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Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 27d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
wewnętrzna 2Mpx ujęto szt. 20. Na schemacie występuje szt. 16. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 17. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 136 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 28d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
zewnętrzna obrotowa 2Mpx ujęto szt. 4. Na schemacie występuje szt. 2. W specyfikacji materiałowej szt. 7. Na 
rysunku nr El (zewnętrzne) występują obrotowe szt. 2, stacjonarna szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 137 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach brak kamery zewnętrznej obrotowej „rybie oko". Na 
schemacie również brak. W specyfikacji występuje szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 138 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach brak kamer zewnętrznych stałych+. Na schemacie 
występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilość kamer zgodnie z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej, Pytaniami i 
odpowiedziami nr 1 oraz Pytaniami i odpowiedziami nr 619. 
 
 
Pytanie nr 139 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 29d.3 ujęto Switch PoE, 48-portowy szt. 1. Na 
schemacie występuje Switch 24-portowy. W specyfikacji materiałowej występuje Przełącznik sieciowy 24 porty 
10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 192024HP. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Sprzęt aktywny do obsługi instalacji CCTV - należy przyjąć Przełącznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x 
GBIC GS 192024HP. W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i 
niskoprądowe”: 
 

29 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

29 
KNNR 5 0406-
01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przełącznik 
sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 
192024HP 

elem. 2.000 
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Pytanie nr 140 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 30d.3 ujęto Switch PoE, 6-portowy szt.1. Na 
schemacie nie występuje. W specyfikacji materiałowej nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 141 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 31 d.3 ujęto Rejestrator cyfrowy 32 kanałowy 
+ Dysk HDD 6TB szt.1. Na schemacie występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. W specyfikacji 
materiałowej występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

31 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

31 
KNR AL-01 
0502-04 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video - 
Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB 

elem. 1.000 

 
 
Pytanie nr 142 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 33d.3 ujęto obiektyw ze zmienną ogniskową 
szt.24. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 143 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 37d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU-linia 
transmisji danych, szt.24. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 144 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach w poz. 38d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU-linia 
transmisji wizji szt. 24. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 145 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach nie ujęto kabli do grzałek dla kamer zewnętrznych. 
Prośba o uzupełnienie przedmiarów. 
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Odpowiedź: 
Zasilanie kamer PoE+. 
 
 
Pytanie nr 146 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach nie ujęto światłowodu, konwerterów światłowód-
miedź, patchcordów światłowodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 578. 
 
 
Pytanie nr 147 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. CCTV: w przedmiarach nie ujęto gniazd 1x RJ45 kat.44, natynkowych IP44 
szt. 17. Gniazda te występują w specyfikacji materiałowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 1 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 619 (pozycja 39g). 
 
 
Pytanie nr 148 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 41d.4 ujęto wzmacniacz 240W szt. 4. 
Na schemacie występuje szt. 2. W specyfikacji materiałowej występuje szt.5. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 149 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 42d.4 ujęto wzmacniacz 480W szt. 2. 
Na schemacie występuje szt. 3. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 0, ale za to występuje wzmacniacz 
120W szt.2. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 150 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 46d.4 ujęto głośnik sufitowy 10W szt. 
34. Na schemacie występuje szt.35. W specyfikacji materiałowej występuje szt.47. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 151 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 55d.5 ujęto szafa 
serwerowa 800x800 42U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 1. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 152 



40 

 

Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 57d.5 ujęto listwa 
zasilająca szt. 2. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 3. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 153 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 58d.5 ujęto Patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat.6 szt. 5. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 154 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 59d.5 ujęto Panel 
porządkujący 19"/1U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 2. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować 2 szt. zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 619. 
 
 
Pytanie nr 155 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto Switch 24 port dla LAN 
szt. 2, Access point WiFi szt. 2, Panel telefoniczny, Centrala telefoniczna, Zasilacz awaryjny 3kVA, Panel 
światłowodowy, aparaty telefoniczne. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619 i nr 578 z wyjątkiem pozycji dotyczących panelu 
telefonicznego – projekt nie przewiduje instalowania tych elementów. 
 
 
Pytanie nr 156 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla Xztkmxpw 
25x4x0,5. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 157 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla 
światłowodowego. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 578. 
 
 
Pytanie nr 158 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Instalacja RTV: w przedmiarach nie ujęto instalacji RTV. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 1 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 159 
Dot. basenu przy ul. Hallera. SSWiN: w przedmiarach brakuje podcentralki zainstalowanej w podbaseniu (wg 
schematu). Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 17 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 160 
Dot. basenu przy ul. Hallera. SSWiN: w przedmiarach brak przewodu YDY 8x0,5. Na schemacie i w specyfikacji 
materiałowej występuje. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Pytanie zapewne dotyczy przewodu YTDY a nie YDY. 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 161 
Dot. basenu przy ul. Hallera. SSWiN: w przedmiarach w poz. 5d. 1 Montaż sygnalizatora akustycznego ujęto: 
szt.2. Na schemacie występują szt. 3. W specyfikacji materiałowe występuje szt.3 Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 162 
Dot. basenu przy ul. Hallera. SSWiN: w przedmiarach w poz. 9d. 1 Montaż czujki ruchu ujęto szt. 20. Na 
schemacie występują szt. 21. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 21. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 163 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 27d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
wewnętrzna 2Mpx ujęto szt. 17. Na schemacie występuje szt. 16. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 17. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 164 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 28d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
zewnętrzna 2Mpx ujęto szt. 4. Na schemacie występuje szt.4. W specyfikacji materiałowej szt. 0. Na rysunku nr 
E1 (zewnętrzne) stacjonarna szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
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Pytanie nr 165 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 29d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
zewnętrzna obrotowa 2Mpx ujęto szt. 4. Na schemacie występuje szt.2. W specyfikacji materiałowej szt. 7. Na 
rysunku nr E1 (zewnętrzne) występują obrotowe szt. 3. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 166 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach brak kamery zewnętrznej obrotowej „rybie oko". Na 
schemacie również brak. W specyfikacji występuje szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 167 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 30d.3 ujęto Switch PoE, 48-portowy szt. 1. Na 
schemacie występuje Switch 24-portowy. W specyfikacji materiałowej występuje Przełącznik sieciowy 24 porty 
10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 192024HP. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Sprzęt aktywny do obsługi instalacji CCTV - należy przyjąć Przełącznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x 
GBIC GS 192024HP. W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i 
niskoprądowe”: 
 

30 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 5 0406-
01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przełącznik 
sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 
192024HP 

elem. 2.000 

 
Pytanie nr 168 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 31d.3 ujęto Switch PoE, 6-portowy szt. l. Na 
schemacie nie występuje. W specyfikacji materiałowej nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 169 
Dot. basenu przy ul. HalIera. CCTV: w przedmiarach w poz. 32d.3 ujęto Rejestrator cyfrowy 32 kanałowy + Dysk 
HDD 6TB szt.1. Na schemacie występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. W specyfikacji materiałowej 
występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

32 
Podstawa jak 
w podstawie 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 
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pozycji 

 
Należy zastąpić: 
 

32 
KNR AL-01 
0502-04 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video - 
Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB 

elem. 1.000 

 
 
Pytanie nr 170 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach w poz. 34d,3 ujęto obiektyw ze zmienną ogniskową szt.25. 
Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 171 
Dot. basenu przy ul. HalIera. CCTV: w przedmiarach w poz. 38d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU - linia 
transmisji danych., szt. 25. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 172 
Dot. basenu przy ul. HalIera. CCTV: w przedmiarach w poz. 39d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU - linia 
transmisji wizji szt. 25. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 173 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach nie ujęto kabli do grzałek dla kamer zewnętrznych. Prośba o 
uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Zasilanie kamer PoE+. 
 
 
Pytanie nr 174 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTY: w przedmiarach nie ujęto światłowodu, konwerterów światłowód-miedź, 
patchcordów światłowodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 579. 
 
 
Pytanie nr 175 
Dot. basenu przy ul. Hallera. CCTV: w przedmiarach nie ujęto gniazd 1x RJ45 kat.44, natynkowych IP44 szt. 17. 
Gniazda te występują w specyfikacji materiałowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 17 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 621 (pozycja 40g). 
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Pytanie nr 176 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 42d.4 ujęto wzmacniacz 240W szt. 4. Na 
schemacie występuje szt. 7. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 5. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 177 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 43d.4 ujęto wzmacniacz 480W szt. 2. Na 
schemacie występuje szt. 0. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 0, ale za to występuje wzmacniacz 120W 
szt.2. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 178 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 47d.4 ujęto głośnik sufitowy 10W szt. 34. Na 
schemacie występuje szt.47. W specyfikacji materiałowej występuje szt.47. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 179 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 56d.5 ujęto szafa serwerowa 
800x800 42U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 1. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1 Prosimy o 
wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 180 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 58d.5 ujęto listwa zasilająca szt. 
2. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 181 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 58d.5 ujęto Patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat.6 szt. 5. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 182 
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Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 60d.5 ujęto Panel porządkujący 
19"/1U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 2. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować 2 szt. zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 621. 
 
 
Pytanie nr 183 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto Switch 24 port dla LAN szt. 2, 
Access point WiFi szt. 2, Panel telefoniczny, Centrala telefoniczna, Zasilacz awaryjny 3kVA, Panel 
światłowodowy, aparaty telefoniczne. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621 i nr 579 z wyjątkiem pozycji dotyczących panelu 
telefonicznego – projekt nie przewiduje instalowania tych elementów. 
 
 
Pytanie nr 184 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla Xztkmxpw 25x4x0,5. 
Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 185 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla światłowodowego. 
Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 579. 
 
 
Pytanie nr 186 
Dot. basenu przy ul. Hallera. Instalacja przyzewowa: w przedmiarach nie ujęto instalacji przyzewowej. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
W basenie przy ul. Hallera instalacja przyzywowa nie wchodzi w zakres projektu.  
 
 
Pytanie nr 187 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. SSWiN: w przedmiarach w poz. 9d.1 Montaż czujki ruchu ujęto szt. 20. Na 
schemacie występują szt. 20. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 21. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 188 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 27d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
wewnętrzna 2Mpx ujęto szt. 17. Na schemacie występuje szt. 17. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 0, 
natomiast w specyfikacji występują kamery wewnętrzne kopułkowe szt. 4. Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 189 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 28d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
zewnętrzna 2Mpx ujęto szt. 4. Na schemacie występuje szt.4+1 (ozn. z/8). W specyfikacji materiałowej szt. 0. Na 
rysunku nr E1 (zewnętrzne) stacjonarna szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 190 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 29d.3 Montaż elementów telewizji - kamera 
zewnętrzna obrotowa 2Mpx ujęto szt. 4. Na schemacie występuje szt. 3. W specyfikacji materiałowej szt. 6. Na 
rysunku nr E1 (zewnętrzne) występują obrotowe szt. 2. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 191 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 30d.3 ujęto Switch PoE, 48-portowy szt. 1. Na 
schemacie występuje Switch 24-portowy. W specyfikacji materiałowej występuje Przełącznik sieciowy 24 porty 
10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 192024HP. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Sprzęt aktywny do obsługi instalacji CCTV - należy przyjąć Przełącznik sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x 
GBIC GS 192024HP. W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i 
niskoprądowe”: 
 

30 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 5 0406-
01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przełącznik 
sieciowy 24 porty 10/100/1000 PoE + 2 x GBIC GS 
192024HP 

elem. 2.000 

 
 
Pytanie nr 192 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 31 d.3 ujęto Switch PoE, 6-portowy szt. 1. Na 
schemacie nie występuje. W specyfikacji materiałowej nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 193 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 32d.3 ujęto Rejestrator cyfrowy 32 kanałowy + 
Dysk HDD 6TB szt. 1. Na schemacie występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. W specyfikacji 
materiałowej występuje Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB. Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

32 
Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej  
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

32 
KNR AL-01 
0502-04 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video - 
Serwer VIDEO z dyskiem twardym 12TB 

elem. 1.000 

 
 
Pytanie nr 194 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 34d.3 ujęto obiektyw ze zmienną ogniskową 
szt.25. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 195 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 38d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU - linia 
transmisji danych., szt.25. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 196 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach w poz. 39d.3 ujęto uruchomienie systemu TVU - linia 
transmisji wizji szt. 25. Prośba o korektę ilości po korekcie ilości kamer. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 197 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach nie ujęto kabli do grzałek dla kamer zewnętrznych. 
Prośba o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Zasilanie kamer PoE+. 
 
 
Pytanie nr 198 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach nie ujęto światłowodu, konwerterów światłowód-miedź, 
patchcordów światłowodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 580. 
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Pytanie nr 199 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. CCTV: w przedmiarach nie ujęto gniazd 1x RJ45 kat.44, natynkowych IP44 szt. 17. 
Gniazda te występują w specyfikacji materiałowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 1 oraz w Pytaniach i odpowiedziach nr 620 (pozycja 40g). 
 
 
Pytanie nr 200 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 42d.4 ujęto wzmacniacz 240W szt. 4. Na 
schemacie występuje szt. 7. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 5. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 201 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 43d.4 ujęto wzmacniacz 480W szt. 2. Na 
schemacie występuje szt. 0. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 0, ale za to występuje wzmacniacz 120W 
szt. 2. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 202 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Nagłośnienie: w przedmiarach w poz. 47d.4 ujęto głośnik sufitowy 10W szt. 34. 
Na schemacie występuje szt. 47. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 47. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 203 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 56d.5 ujęto szafa serwerowa 
800x800 42U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 1. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1 Prosimy o 
wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 204 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 58d.5 ujęto listwa zasilająca 
szt. 2. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 205 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 58d.5 ujęto Patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat.6 szt. 5. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 1. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. 
 
 
Pytanie nr 206 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach w poz. 60d.5 ujęto Panel 
porządkujący 19"/1U szt. 4. Na schemacie występuje szt. 4. W specyfikacji materiałowej występuje szt. 2. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować 2 szt. zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 620. 
 
 
Pytanie nr 207 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto Switch 24 port dla LAN szt. 
2, Access point WiFi szt. 2, Panel telefoniczny, Centrala telefoniczna, Zasilacz awaryjny 3kVA, Panel 
światłowodowy, aparaty telefoniczne. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619 i nr 580 z wyjątkiem pozycji dotyczących panelu 
telefonicznego – projekt nie przewiduje instalowania tych elementów. 
 
 
Pytanie nr 208 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla Xztkmxpw 25x4x0,5. 
Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 209 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Okablowanie strukturalne: w przedmiarach nie ujęto kabla światłowodowego. 
Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Odpowiedzi na pytanie nr 580. 
 
 
Pytanie nr 210 
Dot. basenu przy ul. Kościuszki. Instalacja przyzewowa: w przedmiarach nie ujęto instalacji przyzewowej. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
W basenie przy ul. Kościuszki instalacja przyzywowa nie wchodzi w zakres projektu.  
 
 
Pytanie nr 211 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Sieć wodociągowa - w projekcie występuje średnica wodociągu 160 mm dł. 76,0 m i śr. 90 mm – 4,0 m, natomiast w 
przedmiarze robót została wprowadzona dodatkowa średnica rurociągu 125 mm dł. 59,0 m (poz. nr 47) wraz z dobraną 
odpowiednio dla niej armaturą, a rurociągu o śr. 160 mm jest tylko 17,0 m (poz. nr 46) – prosimy o wyjaśnienie, czy 
59,0 m wodociągu śr. 160 mm zostanie zamienione na śr. 125 mm i czy sieć wodociągową należy wycenić wg projektu 
czy wg przedmiaru robót? 
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Odpowiedź: 
Wyżej opisana nieścisłość została wyjaśniona Pytaniami i odpowiedziami nr 14. 
 
 
Pytanie nr 212 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Kanalizacja deszczowa – zbiorniki retencyjno - przepływowe – wg przedmiaru robót (poz. nr 21) należy wycenić 4,0 kpl, 
natomiast w projekt budowlano-wykonawczy przewiduje wykonanie 5,0 kpl – prosimy o wyjaśnienie jaką ilość 
zbiorników przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 14 - należy przyjąć 5,0 kpl. 
 
 
Pytanie nr 213 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Kanalizacja deszczowa – przedmiar robót poz. nr 8 Rura PVC-U kl. S (SN8) śr. 160 mm … – 240,0 m, w projekcie 
występuje ta średnica rurociągu na długości tylko 15,0 m – prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie w jakim 
dokładnie zakresie została zmieniona średnica kanalizacji, ma to bowiem znaczenie przy wycenie, np. przy wycenie 
przejść szczelnych, itd. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 14. 
 
 
Pytanie nr 214 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Kanalizacja deszczowa – przedmiar robót poz. nr 9 Rura PVC-U kl. S (SN8) śr. 200 mm … – 182,0 m, w projekcie 
występuje ta średnica rurociągu na długości aż 425,0 m – prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie w jakim 
dokładnie zakresie została zmieniona średnica kanalizacji, ma to bowiem znaczenie przy wycenie. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 14. 
 
 
Pytanie nr 215 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Kanalizacja sanitarna - przedmiar robót poz. nr 30 Rura PVC-U kl. S (SN8) śr. 160 mm … – 28,0 m, w projekcie nie 
występuje ta średnica rurociągu (z wyjątkiem przewiertu) – prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie w jakim 
dokładnie zakresie została zmieniona średnica kanalizacji, ma to bowiem znaczenie przy wycenie. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami nr 14. 
 
 
Pytanie nr 216 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Odwodnienie szczelinowe – na planach sytuacyjnych oraz w opisach technicznych w części drogowej i kanalizacji 
deszczowej jest zaprojektowane odwodnienie szczelinowe dł. 67,0 m jako odprowadzenie wód opadowych z dróg i 
parkingów – brak takiej pozycji w odpowiednich przedmiarach robót - prosimy o wyjaśnienie.  
 
Odpowiedź: 
Pozycja została uzupełniona - pismo zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 
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Pytanie nr 217 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
W przypadku gdy należy wycenić odwodnienie szczelinowe (pytanie jw.) prosimy o podanie następujących 
informacji: 
a)  z jakiego materiału ma być wykonane odwodnienie: betonowe czy tworzywowe? 
b)  jaka ma być nośność odwodnienia? 
c)  czy odwodnienie ma być ze spadkiem czy bez? 
 
Odpowiedź: 
Materiał, z którego ma być wykonane odwodnienie to polimerobeton. 
Klasa obciążenia szczelinowego: D 400. 
Odwodnienia mają być bezspadkowe ułożone zgodnie ze spadkiem nawierzchni. 
 
 
Pytanie nr 218 
Dotyczy basenu przy ul Hallera, przy ul. Kościuszki i przy ul. Wczasowej. 
W Siwz punkt 31 podpunkt 5 wskazuje iż należy wyodrębnić w przedmiarze część którą Wykonawca zamierza 
podzlecić podwykonawcom. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy jedynie wykazać w załączniku nr 1 - Oferta, 
punkt 13 -„Oświadczam, że zamówienie Firma wykona osobiście za wyjątkiem nw.: usług/dostaw…” jakie roboty 
zamierzamy podzlecić a nie wyodrębniać danych pozycji w kosztorysie, które zlecimy Podwykonawcom. 
Wyodrębnienie wymaganych pozycji kosztorysowych spowoduje spore utrudnienie w przygotowaniu Oferty a 
także skomplikuje badanie i porównanie ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że należy określić jedynie, jakie roboty Oferent zamierza podzlecić, a nie wyodrębniać 
poszczególne pozycje kosztorysowe. 
 
 
Pytanie nr 219 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera 
W opisie Projektu Zagospodarowania Terenu wymieniono w treści załączniki j.n. 
- Informacja o warunkach geologiczno - górniczych na terenie pogórniczym wydana przez Wyższy Urząd 
Górniczy, Samodzielny Wydział Archiwum Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej pismo znak AD.0180.360.2015 
L.dz.l 6088/06/2015/JK z dnia 09.06.2015r. 
- Dokumentacja geologiczno - inżynierska z badań podłoża gruntowego opracowana przez Geo Industrial Sp. z 
o.o. we wrześniu 2015 r. 
- Inwentaryzacja zadrzewienia i opinia dendrologiczna wykonana przez mgr inż. Stanisława Piotra 
Cholewińskiego w czerwcu 2016r. 
- Pismo Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice znak KŚ-III.7012.103.2016.IP z dnia 
18.04.2016r. w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz przebudowę 
istniejącego kanału deszczowego 
- Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych oraz przebudowy istniejącego kanału deszczowego 
wydane przez Katowickie Wodociągi S.A. pismem znak WWT/577/2016/RS/PM z dnia 12.05.20I6r. 
- Wstępne warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Katowickie 
Wodociągi S.A. pismem znak WWT/377/2016/RS/SP z dnia 04.04.2016r. 
- Informacja o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o. sygnatura 
RH/AŻ/311/2016 z dnia 20.06.2016r. 
- Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej 
- Pismo znak L.Dz.:HS/149/2016 z dnia 24.05.2016r. wydane przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w sprawie 
zasilania w ciepło 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON 
Dystrybucja S.A. znak K/DGL/3811/2016 nr sprawy 16-04-05/538 z dnia 12.04.2016 
- Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja 
S.A. Nr TDOGL/DGL/3811/16/JK/9077/............./OMP/16 nr sprawy 
16-04-05/538 
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- Pismo Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. znak L.dz. 12/02/2016/K z dnia 19.02.2016r. w sprawie 
przyłączenia i dostawy energii elektrycznej 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska Hurt Dostarczenie i 
Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice pismem numer: 
TODDKA/AM.211-24383/2016 z dnia 14.04.2016r. 
Brak powyższych dokumentów w załączonej dokumentacji. Prosimy o dosłanie wyżej wymienionych 
dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił Dokumentację geologiczno – inżynierską z badań podłoża gruntowego na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r., 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej również część opisową projektu budowlanego wraz z 
uzgodnieniami. 
 
 
Pytanie nr 220 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
W opisie Projektu Zagospodarowania Terenu wymieniono w treści załączniki j.n. 
- Uchwała nr XLVII/963/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 wrzesień 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Zgrzebnioka i Kościuszki 
w Katowicach 
- Informacja o warunkach geologiczno - górniczych wydana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Wujek" pismem znak L.dz. TMG/MGM- 23/5225/95/509/16 z dnia 08.06.2016r. 
- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki geologiczno - inżynierskie opracowana przez Geo 
Industrial Sp. z o.o. we wrześniu 2015 r. 
- Inwentaryzacja zadrzewienia i opinia dendrologiczna wykonana przez mgr inż. Stanisława Piotra 
Cholewińskiego w czerwcu 2016r. 
- Pismo Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice znak K.Ś- III.7012.104.2016.IP z dnia 
12.04.2016r. w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych 
- Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych wydane przez Katowickie Wodociągi S.A. pismem znak 
WWT/480/2016/RS/PM z dnia 21.04.2016r. 
- Wstępne warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Katowickie 
Wodociągi S.A. pismem znak WWT/378/2016/RS/SP z dnia 04.04.2016r. 
- Informacja o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o. sygnatura 
RH/AŻ/243/2016 z dnia 27.05.2016r. 
- Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. znak K/DGL/3814/2016 nr 
sprawy 16-04-05/540 z dnia 12.04.2016 
- Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Nr TDOGL/DGL/3814/16/JK/9078/ 
/OMP/16 nr sprawy 16-04-05/540 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska Hurt Dostarczenie i 
Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice pismem numer: 
TODDKA/AM.211-24382/2016 z dnia 14.04.2016r. 
Brak powyższych dokumentów w załączonej dokumentacji, prosimy o dosłanie wyżej wymienionych 
dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił Dokumentację geologiczno – inżynierską z badań podłoża gruntowego na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r., 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej również część opisową projektu budowlanego wraz z 
uzgodnieniami. 
 
 
Pytanie nr 221 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej 
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W opisie Projektu Zagospodarowania Terenu wymieniono w treści załączniki j.n. 
- Informacja o warunkach geologiczno - górniczych wydana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Wujek" pismem znak L.dz. TMG/MGM- 23/5225/95/508/16 z dnia 08.06.20ł6r. 
- Dokumentacja wyników badań geofizycznych, wykonanych dla posadowienia basenu wykonana we wrześniu 
2015 roku przez mgr Marcina Krzyżyka (upr. nr X-0232) 
- Inwentaryzacja zadrzewienia i opinia dendrologiczna wykonana przez mgr inż. Stanisława Piotra 
Cholewińskiego w czerwcu 2016r. 
- Pismo Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice znak KŚ- III.7012.102.2016.IP z dnia 
12.04.2016r. w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych 
- Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych wydane przez Katowickie Wodociągi S.A. pismem znak 
WWT/481/2016/RS/PM z dnia21.04.2016r. 
- Wstępne warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Katowickie 
Wodociągi S.A. pismem znak WWT/376/2016/RS/SP z dnia 04.04.2016r. 
- Informacja o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o. sygnatura 
RH/AŻ/151/2016 z dnia 08.04.20łór. 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. znak K/DGL/3812/2016 nr 
sprawy 16-04-05/539 z dnia 12.04.2016 
- Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Nr 
TDOGL/DGL/38I2/ł6/JK/907ó//OMP/16 nr sprawy 16-04-05/539 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska Hurt Dostarczenie i 
Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice pismem numer: 
TODDKA/AM.211-24384/2016 z dnia 14.04.2016r. 
Brak powyższych dokumentów w załączonej dokumentacji, prosimy o dosłanie wyżej wymienionych 
dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił Dokumentację geologiczno – inżynierską z badań podłoża gruntowego na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r., 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej również część opisową projektu budowlanego wraz z 
uzgodnieniami. 
 
 
Pytanie nr 222 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, przy ul. Kościuszki i przy ul. Wczasowej.  
Prosimy o przesłanie projektów budowlanych. Brak w załączonej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej część opisową projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami. 
 
Pytanie nr 223 
Dotyczy basenu przy ul Hallera, przy ul. Kościuszki i przy ul. Wczasowej.  
Brak w przesłanej dokumentacji pozwolenia na budowę, prosimy o przesłanie. 
 
Odpowiedź: 
Decyzja pozwolenia na budowę zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy robót budowlanych. 
 
 
Pytanie nr 224 
Dotyczy basenu przy ul Hallera, przy ul. Kościuszki i przy ul. Wczasowej.  
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę i kto ponosi koszty administrację wycinki drzew. 
 
Odpowiedź: 
Decyzja pozwolenia na wycinkę zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy robót budowlanych. 
Ewentualne koszty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi 
koszty związane z realizacją wycinki i nasadzeń. 
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Pytanie nr 225 
Dotyczy przedmiaru robót instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. Hallera w Katowicach. 
W pozycjach nr 73 d.2.1 i 133 d.3.1 tj. „Kompresor tłokowy do zasilania napędów pneumatycznych... (dla 
czterech obiegów)" jest 1 kpl. Zgodnie z opisem i schematem należy zastosować jeden kompresor do sterowania 
przepustnicami dla wszystkich obiegów. Prosimy o korektę przedmiarów. 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze dla basenu przy ul. Hallera w branży „Technologia wody basenowej”: 
 
Istniejący zapis: 
 

73 
KNR jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

73 
KNR jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
kpl. 0.000 

 
Istniejący zapis: 
 

133 
KNR jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

133 
KNR jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 
kpl. 0.000 

 
 
Pytanie nr 226 
Dotyczy dokumentacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Hallera w Katowicach. 
Prosimy o załączenie dokumentacji AKPiA dla instalacji technologii wody basenowej. Zgodnie PZP Zamawiający 
powinien precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia. Załączony opis instalacji AKPiA w dokumentacji technologii 
wody basenowej nie pozwala na poprawnej skalkulowanie ceny kosztorysowej zadania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna szaf automatyki jest integralną częścią dostawy układu uzdatniania wody. Z uwagi na 
indywidualne rozwiązania stosowane przez różnych wykonawców instalacji uzdatniania wody, projekt nie 
precyzuje sposobu wykonania szaf i układów sterujących, a podaje sposób filtracji i funkcje, jakie powinien 
realizować każdy z układów sterowania. 
 
 
Pytanie nr 227 
Dotyczy dokumentacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Wczasowej w Katowicach. 
Prosimy o załączenie dokumentacji AKPiA dla instalacji technologii wody basenowej. Zgodnie PZP Zamawiający 
powinien precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia. Załączony opis instalacji AKPiA w dokumentacji technologii 
wody basenowej nie pozwala na poprawnej skalkulowanie ceny kosztorysowej zadania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna szaf automatyki jest integralną częścią dostawy układu uzdatniania wody. Z uwagi na 
indywidualne rozwiązania stosowane przez różnych wykonawców instalacji uzdatniania wody, projekt nie 
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precyzuje sposobu wykonania szaf i układów sterujących, a podaje sposób filtracji i funkcje, jakie powinien 
realizować każdy z układów sterowania. 
 
 
Pytanie nr 228 
Dotyczy dokumentacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Kościuszki w Katowicach. 
Prosimy o załączenie dokumentacji AKPiA dla instalacji technologii wody basenowej. Zgodnie PZP Zamawiający 
powinien precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia. Załączony opis instalacji AKPiA w dokumentacji technologii 
wody basenowej nie pozwala na poprawnej skalkulowanie ceny kosztorysowej zadania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna szaf automatyki jest integralną częścią dostawy układu uzdatniania wody. Z uwagi na 
indywidualne rozwiązania stosowane przez różnych wykonawców instalacji uzdatniania wody, projekt nie 
precyzuje sposobu wykonania szaf i układów sterujących, a podaje sposób filtracji i funkcje, jakie powinien 
realizować każdy z układów sterowania. 
 
 
Pytanie nr 229 
Dotyczy przedmiaru robót instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. Hallera w Katowicach. 
W pozycji nr 169 d.4.1 należy wycenić wypełnienie złożem zbiornia filtracyjnego fi 1800mm o powierzchni 
filtracji 2,54m2 dla obiegu BRODZIK DLA DZIECI. Natomiast dla ww. obiegu zaprojektowany jest zbiornik 
filtracyjny fi 1200mm o powierzchni filtracji 1.13 m. Prosimy o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić złoże filtracyjne dla filtra fi 1200 
W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze robót instalacji wody basenowej dla basenu przy ul. 
Hallera: 
 

169 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

169 

Kalkulacja 
własna 

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtra fi 1200 o 
powierzchni 1,13 m2 materiałem filtracyjnym: żwir 
filtracyjny o granulacji 3-5 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 2-3 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 1-2 mm warstwa 10 cm; piasek 
filtracyjny o granulacji 0,4 – 0,8 mm – warstwa 60 cm; 
węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych o 
granulacji 0,5 – 2,5 mm – warstwa 30 cm 

kpl. 1.000 

 
Pytanie nr 230 
Dotyczy przedmiaru robót instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. Wczasowej w Katowicach. 
W pozycji nr 169 d.4.1 należy wycenić wypełnienie złożem zbiornia filtracyjnego fi 1800mm o powierzchni 
filtracji 2,54m2 dla obiegu BRODZIK DLA DZIECI. Natomiast dla ww. obiegu zaprojektowany jest zbiornik 
filtracyjny fi 1200mm o powierzchni filtracji 1.13 m. Prosimy o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić złoże filtracyjne dla filtra fi 1200 
W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze robót instalacji wody basenowej dla basenu przy ul. 
Wczasowej: 
 

169 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 
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Należy zastąpić: 
 

169 

Kalkulacja 
własna 

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtra fi 1200 o 
powierzchni 1,13 m2 materiałem filtracyjnym: żwir 
filtracyjny o granulacji 3-5 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 2-3 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 1-2 mm warstwa 10 cm; piasek 
filtracyjny o granulacji 0,4 – 0,8 mm – warstwa 60 cm; 
węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych o 
granulacji 0,5 – 2,5 mm – warstwa 30 cm 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 231 
Dotyczy przedmiaru robót instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. Kościuszki w Katowicach. 
W pozycji nr 169 d.4.1 należy wycenić wypełnienie złożem zbiornia filtracyjnego fi 1800mm o powierzchni 
filtracji 2,54m2 dla obiegu BRODZIK DLA DZIECI. Natomiast dla ww. obiegu zaprojektowany jest zbiornik 
filtracyjny fi 1200mm o powierzchni filtracji 1.13 m. Prosimy o korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić złoże filtracyjne dla filtra fi 1200 
W związku z powyższym istniejący zapis w przedmiarze robót instalacji wody basenowej dla basenu przy ul. 
Kościuszki: 
 

169 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

169 

Kalkulacja 
własna 

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtra fi 1200 o 
powierzchni 1,13 m2 materiałem filtracyjnym: żwir 
filtracyjny o granulacji 3-5 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 2-3 mm warstwa 10 cm, żwir 
filtracyjny o granulacji 1-2 mm warstwa 10 cm; piasek 
filtracyjny o granulacji 0,4 – 0,8 mm – warstwa 60 cm; 
węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych o 
granulacji 0,5 – 2,5 mm – warstwa 30 cm 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 232 
Dotyczy przedmiaru robót instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. Wczasowej w Katowicach. 
Zgodnie z załączonym przedmiarem robót instalacji technologii wody basenowej brakuje pozycji 201 d.4.3, 202 
d.4.3, 203 d.4.3, 204 d.4.3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub poprawę błędnej numeracji. 
 
Odpowiedź: 
W związku z brakiem w zeskanowanym przedmiarze instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. 
Wczasowej pozycji 201-204 należy je wprowadzić do przedmiaru: 
 

201 
KNNR 4 
0132-08 

Zawory kulowe o średnicy 75 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 2.000 

 

202 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 6.000 

 

203 KNNR 4 Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC- szt. 2.000 
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0132-07 C 

 

204 
KNNR 4 
0132-06 

Zawory kulowe o średnicy 50 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 233 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
Na rysunku nr 11 Elewacje-Kolorystyka w legendzie pozycja 1 - dotyczy drewnopodobnych paneli elewacyjnych, 
natomiast dokumencie „ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Elewacje systemowe punkt 2.1 są 
podane płyty elewacyjne aluminiowe z rdzeniem poliuretanowym i nie ma wzmianki że panele mają 
wykończenie drewnopodobne. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć płyty elewacyjne 
aluminiowe bez wykończenia drewnopodobnego. 
 
Odpowiedź: 
Przy kalkulacji należy przyjąć panele kompozytowe np. firmy ALUCOBOND kolor 861 - BRAZYLIAN ROSEWOOD. 
W przypadku oferowania paneli kompozytowych innego producenta należy ofertować analogiczną kolorystykę, 
która ostatecznie zostanie zaakceptowana na etapie nadzoru autorskiego. 
 
 
Pytanie nr 234 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej 
Na rysunku nr 12 Elewacje-Kolorystyka w legendzie pozycja 1 - dotyczy panele elewacyjne - mleczne szkło, 
natomiast dokumencie „ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-Elewacje systemowe punkt 2.1 są 
podane płyty elewacyjne aluminiowe z rdzeniem poliuretanowym i nie ma wzmianki że panele mają 
wykończenie drewnopodobne. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć płyty elewacyjne 
aluminiowe. 
 
Odpowiedź: 
Przy kalkulacji należy przyjąć panele kompozytowe np. firmy ALUCOBOND kolor 100 - PUR WHITE. W przypadku 
oferowania paneli kompozytowych innego producenta należy ofertować analogiczną kolorystykę, która 
ostatecznie zostanie zaakceptowana na etapie nadzoru autorskiego. 
 
 
Pytanie nr 235 
Dotyczy Basenu przy ul. Hallera 
PW Konstrukcji. Na rysunkach konstrukcji żelbetowych brakuje wskazania, który Wykaz stali obejmuje zbrojenie 
pokazane na rysunku. Na wykazach stali podano co prawda numery rysunków z których zbrojenie ujęto w 
wykazie, ale numeracja ta nie jest zgodna z numerami rysunków pod jakimi one występują w dokumentacji 
(całkowicie odmienny system numeracji). Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prawidłowe zestawienie rysunku z 
wykazem. Prosimy przekazanie uporządkowanej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu materiały dotyczące zbrojenia. 
 
 
Pytanie nr 236 
Dotyczy Basenu przy ul. Kościuszki. 
PW Konstrukcji. Na rysunkach konstrukcji żelbetowych brakuje wskazania, który Wykaz stali obejmuje zbrojenie 
pokazane na rysunku. Na wykazach stali podano co prawda numery rysunków z których zbrojenie ujęto w 
wykazie, ale numeracja ta nie jest zgodna z numerami rysunków pod jakimi one występują w dokumentacji 
(całkowicie odmienny system numeracji). Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prawidłowe zestawienie rysunku z 
wykazem. Prosimy przekazanie uporządkowanej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu materiały dotyczące zbrojenia. 
 
 
Pytanie nr 237 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej 
PW Konstrukcji. Na rysunkach konstrukcji żelbetowych brakuje wskazania, który Wykaz stali obejmuje zbrojenie 
pokazane na rysunku. Na wykazach stali podano co prawda numery rysunków z których zbrojenie ujęto w 
wykazie, ale numeracja ta nie jest zgodna z numerami rysunków pod jakimi one występują w dokumentacji 
(całkowicie odmienny system numeracji). Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prawidłowe zestawienie rysunku z 
wykazem. Prosimy przekazanie uporządkowanej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu materiały dotyczące zbrojenia. 
 
 
Pytanie nr 238 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. 
PW Drogi. W projekcie zamieszono niekompletne rysunki: „Przekrój A-A” - Rys Nr 3/D; „Przekrój B-B” - Rys Nr 
4/D; „Przekrój C-C” - Rys Nr 5/D. W projekcie brakuje również rysunku Nr 6/D - „Organizacja ruchu”. Prosimy o 
pilne uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu brakujące rysunki. 
 
 
Pytanie nr 239 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej 
W projekcie zamieszono niekompletne rysunki: „Przekrój I-I - Rys Nr 2/D; „Przekrój II-II” - Rys Nr 3/D. Prosimy o 
pilne uzupełnienie dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu brakujące rysunki. 
 
 
Pytanie nr 240 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera 
PW Drogi. W projekcie brakuje rysunku Nr 6/D - „Organizacja ruchu”. Prosimy o pilne uzupełnienie 
dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej przetargu brakujące rysunki. 
 
 
Pytanie nr 241 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 8 luty 2017r. z uwagi na świąteczny okres przypadający na 
czas przygotowania Oferty oraz duży zakres inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 242 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki 
W opisie z badań geofizycznych są zapisy jak niżej: 
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Projektowane fundamenty posadowić można na dowolnej głębokości, poniżej głębokości przemarzania 
wynoszącej około 1,0 m., w obrębie gruntów warstw Ila, IIb, lIc, lId.  
W rejonie wystąpienia w poziomie posadowienia węgla kamiennego należy zastosować wymianę gruntu a 
ubytek należy wypełnić gruntem o parametrach zbliżonych do warstw gruntu rodzimego. 
Pytanie: Węgiel występuje na różnych głębokościach i o różnych grubościach w poziomie posadowienia i poniżej 
poziomu posadowienia. Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej gdzie jest to ujęte i ile trzeba będzie wymienić 
gruntu w miejscach występowania węgla. Prosimy o podanie informacji do jakiej głębokości wykonujemy wykop 
w celu wymiany gruntu w miejscu występowania węgla. 
 
Odpowiedź: 
Aby umożliwić rozliczenie robót w sytuacji stwierdzenia w miejscu posadowienia pokładów węgla należy 
wprowadzić poniższe pozycje do przedmiarów dotyczących wszystkich basenów. 
 
W związku z tym do rozdziału 1 - „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” przedmiaru branży budowlanej 
basenu przy ul. Hallera należy wprowadzić następującą pozycję: 
 

6a 

KNR 2-01 
0203-02+ 
KNR 2-01 
0236-01 
0214-04 
analogia 

Wymiana gruntu na gł. 1 m pod fundamentami w 
sytuacji stwierdzenia w miejscu posadowienia 
pokładów węgla 

m3 3193.940 

 
 
Dodatkowo do rozdziału 1 - „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” przedmiaru branży budowlanej basenu 
przy ul. Kościuszki należy wprowadzić następującą pozycję: 
 

8a 

KNR 2-01 
0203-02+ 
KNR 2-01 
0236-01 
0214-04 
analogia 

Wymiana gruntu na gł. 1 m pod fundamentami w 
sytuacji stwierdzenia w miejscu posadowienia 
pokładów węgla 

m3 3193.940 

 
Dodatkowo do rozdziału 1 - „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” przedmiaru branży budowlanej basenu 
przy ul. Wczasowej należy wprowadzić następującą pozycję: 
 

6a 

KNR 2-01 
0203-02+ 
KNR 2-01 
0236-01 
0214-04 
analogia 

Wymiana gruntu na gł. 1 m pod fundamentami w 
sytuacji stwierdzenia w miejscu posadowienia 
pokładów węgla 

m3 3193.940 

 
 
Pytanie nr 243 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki 
W opisie z badań geofizycznych są zapisy jak niżej: 
W sytuacji konieczności zabudowy wydzielonych stref anomalnych lub ich części należy zastosować odpowiednie 
prace, przeciwdziałające zagrożeniom wywołanym przez możliwe nierównomierne osiadanie. Prace takie należy 
wykonać poprzez wykonanie odpowiednich zabezpieczeń budowlanych. 
Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie jakie prace należy wykonać i podanie pozycji kosztorysowej, gdzie są one 
ujęte. 
 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji, należy wykonać głębokie odwierty kontrolne celem 
określenia genezy anomalii geofizycznych gruntu (wykrycie ewentualnych pustek i/lub rozluźnień gruntu). Jeżeli 
na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzona zostanie obecność pustek/rozluźnień, konieczne będzie 
przywrócenie wartości użytkowych zdegradowanemu podłożu poprzez odpowiednie prace geoinżynieryjne (np. 
uzdatnianie, iniekcje podłoża). Odpowiednią metodę należy dobrać w porozumieniu z projektantem po 
wykonaniu przedmiotowych odwiertów. 
 
Zgodnie z pozycją przedmiarową, Wykonawca jest zobowiązany wykonać odwierty wraz z opracowaniem 
projektu. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych związanych ze wzmacnianiem 
podłoża, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu, który podejmie decyzję, w jakim trybie zostaną 
rozliczone opisywane prace. 
 
 
Pytanie nr 244 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by do spełnienia wymagania SIWZ tj. kryteria oceny oferty, doświadczenie osoby 
wyznaczonej do kierowania robotami elektrycznymi i sanitarnymi liczyło się doświadczenia osoby pełniącej także 
funkcję inspektora robót sanitarnych i inspektora robót elektrycznych. 
 
Odpowiedź: 
Szczegółowy opis wymagań w zakresie doświadczenia wyznaczonych osób znajduje się w SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 245 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Wykonawca spełni wymóg części IX pkt.47 SIWZ (Kryteria oceny 
oferty dla każdej części zamówienia) w zakresie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jeśli 
wykaże, że osoby wyznaczone na kierownika robót sanitarnych i elektrycznych, pełniły funkcje inspektora robót 
sanitarnych i inspektora robót elektrycznych na budowie Parku Wodnego o kubaturze 40 000,00 m3 i wartości 
80 000 000,00 zł brutto ? 
 
Odpowiedź: 
Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały szczegółowej weryfikacji przez Komisję przetargową w 
momencie wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wyszczególnionych w 
SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 246 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Wykonawca spełni części IX pkt.47 SIWZ (Kryteria oceny oferty dla 
każdej części zamówienia) w zakresie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeśli wykaże, 
że osoba pełniła funkcję kierownika robót technologii uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz posiada 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały szczegółowej weryfikacji przez Komisję przetargową w 
momencie wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wyszczególnionych w 
SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 247 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera: pozycja nr 271. Dostawa i montaż - Drabinka gimnastyczna pojedyncze i 
podwójne 90x300 i 180x300 cm, szt. 10+5. Proszę o sprecyzowanie zapisu. Czy 10 szt. drabinki ma być 90x300 i 5 
szt. drabinki 180x300? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istniejący zapis w przedmiarze branży budowlanej w rozdziale 8 – wyposażenie: 
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271 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 15.000 

 
Należy zastąpić: 
 

271a 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna pojedyncza 90x300 
szt. 10.000 

 
 

271b 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna podwójna 180x300 
szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 248 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera: pozycja nr 288. Dostawa i montaż - Stojaki na sprzęt sportowy - piłki lekarskie 
wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z 
piłkami, stojak na maty treningowe. Proszę o sprecyzowanie zapisu pozycji. Czy każdego rodzaju stojaków 
powinno być 10 szt. czy to jest zbiorczy stojak? Jakie piłki, hantle itd. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej, należy usunąć we wszystkich lokalizacjach basenów 
pozycje dotyczące stojaków na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10 kpl. 
 
 
Pytanie nr 249 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera: opis str. 19: Na Sali gimnastycznej krzesełka dla zawodników np. krzesła 
sportowe „Arena" firmy „ProStar"... Zapis występuje w opisie, natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarach. 
Proszę o informację czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć w ofercie 28 szt. krzesełek dla zawodników. 
W związku z tym do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Hallera należy 
wprowadzić następujące pozycje: 
 

294ap 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Krzesełka dla zawodników np. 
Arena firmy ProStar 

kpl. 28.000 

 
 
Pytanie nr 250 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera: opis str. 19: Salę gimnastyczną wyposażyć w piłkochwyt na obu przeszklonych 
ścianach hali". Zapis występuje w opisie, natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarach. Proszę o informację 
czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie piłkochwytu została uwzględniona w piśmie zamieszczonym na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 
 
 
Pytanie nr 251 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki: pozycja nr 271. Dostawa i montaż - Drabinka gimnastyczna pojedyncze i 
podwójne 90x300 i 180x300 cm, szt. 10+5. Proszę o sprecyzowanie zapisu. Czy 10 szt. drabinki ma być 90x300 i 5 
szt. drabinki 180x300? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istniejący zapis w przedmiarze branży budowlanej w rozdziale 8 – wyposażenie: 
 

271 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 15.000 

 
Należy zastąpić: 
 

271a 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna pojedyncza 90x300 
szt. 10.000 

 
 

271b 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna podwójna 180x300 
szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 252 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki: pozycja nr 288. Dostawa i montaż - Stojaki na sprzęt sportowy - piłki lekarskie 
wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z 
piłkami, stojak na maty treningowe. Proszę o sprecyzowanie zapisu pozycji. Czy każdego rodzaju stojaków 
powinno być 10 szt. czy to jest zbiorczy stojak? Jakie piłki, hantle itd. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej, należy usunąć we wszystkich lokalizacjach basenów 
pozycje dotyczące stojaków na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10 kpl. 
 
 
Pytanie nr 253 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki: opis str. 19: Na Sali gimnastycznej krzesełka dla zawodników np. krzesła 
sportowe „Arena" firmy „ProStar"... Zapis występuje w opisie, natomiast ma takiej pozycji w przedmiarach. 
Proszę o informację czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć w ofercie 28 szt. krzesełek dla zawodników. 
W związku z tym do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Kościuszki 
należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

294ap 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Krzesełka dla zawodników np. 
Arena firmy ProStar 

kpl. 28.000 

 
 
Pytanie nr 254 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki: opis str. 19: Salę gimnastyczną wyposażyć w piłkochwyty na obu 
przeszklonych ścianach hali". Zapis występuje w opisie, natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarach. Proszę o 
informację czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie piłkochwytu została uwzględniona w piśmie zamieszczonym na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 
 
 
Pytanie nr 255 
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Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej: pozycja nr 259. Dostawa i montaż - Drabinka gimnastyczna pojedyncze i 
podwójne 90x300 i 180x300 cm, szt. 10+5. Proszę o sprecyzowanie zapisu. Czy 10 szt. drabinki ma być 90x300 i 5 
szt. drabinki 180x300? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istniejący zapis w przedmiarze branży budowlanej w rozdziale 8 – wyposażenie: 
 

259 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 15.000 

 
Należy zastąpić: 
 

259a 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna pojedyncza 90x300 
szt. 10.000 

 
 

259b 
Analiza indywidualna Dostawa i montaż – Drabinka 

gimnastyczna podwójna 180x300 
szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 256 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej: pozycja nr 276. Dostawa i montaż - Stojaki na sprzęt sportowy - piłki 
lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne 
wraz z piłkami, stojak na maty treningowe. Proszę o sprecyzowanie zapisu pozycji. Czy każdego rodzaju stojaków 
powinno być 10 szt. czy to jest zbiorczy stojak? Jakie piłki, hantle itd. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej, należy usunąć we wszystkich lokalizacjach basenów 
pozycje dotyczące stojaków na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10 kpl. 
 
 
Pytanie nr 257 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej: opis str. 19: Na Sali gimnastycznej krzesełka dla zawodników np. krzesła 
sportowe „Arena" firmy „ProStar"... Zapis występuje w opisie, natomiast ma takiej pozycji w przedmiarach. 
Proszę o informację czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć w ofercie 28 szt. krzesełek dla zawodników. 
W związku z tym do rozdziału 8 - Wyposażenie przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Wczasowej należy 
wprowadzić następujące pozycje: 
 

282cl 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Krzesełka dla zawodników np. 
Arena firmy ProStar 

kpl. 28.000 

 
 
Pytanie nr 258 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej: opis str. 20: Salę gimnastyczną wyposażyć w piłkochwyty na obu 
przeszklonych ścianach hali". Zapis występuje w opisie, natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarach. Proszę o 
informację czy krzesła podlegają wycenie oraz, ewentualnie, o dodanie pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Korekta przedmiaru w zakresie piłkochwytu została uwzględniona w piśmie zamieszczonym na stronie 
internetowej przetargu w dniu 23.12.2016 r. 
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Pytanie nr 259 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Czy ścianki działowe w pomieszczeniach przychodni są w zakresie 
przedmiotu zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o podanie sposobu rozwiązania (brak informacji) i dodanie 
stosownej pozycji w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć w ofercie 44,6 m2 ścianek, 8 szt. drzwi harmonijkowych i 1 szt. drzwi rozwieranych. 
W związku z tym do rozdziału 8 - Wyposażenie przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Wczasowej należy 
wprowadzić następujące pozycje: 
 

282cm 
KNR-W 2-
02 
1029-05 

Ścianki systemowe pomieszczeń przychodni 
szt. 44.600 

 

282cn 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – drzwi harmonijkowe 
pomieszczeń przychodni w ściankach systemowych 

szt. 8.000 

 

282co 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – drzwi rozwierane pomieszczeń 
przychodni w ściankach systemowych 

szt. 1.000 

 
 
Pytanie nr 260 
Dotyczy: Przedmiar robót „Zewnętrzne sieci wod-kan" dla basenu przy ul. Hallera. Rozdział 1 „sieci kanalizacji 
deszczowej" 
w pozycji przedmiarowej nr 11 istnieje duża rozbieżność ilościowa rurociągów dn 315 w stosunku do części 
rysunkowej dokumentacji. Jednocześnie w odpowiedziach z dnia 22.12.16r. Zamawiający nie dokonał korekty 
ilości rurociągów w tej pozycji. Prosimy o wprowadzenie zmian lub potwierdzenie że do wyceny należy przyjąć 
ilości rurociągów zgodnie z przedmiarem. 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze robót „Zewnętrzne sieci wod-kan" dla basenu przy ul. Hallera w rozdziale 1 „sieci kanalizacji 
deszczowej" 
Istniejący zapis: 
 

11 

Podstawa jak 
w podstawie 
pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji przedmiarowej 

m 22.000 

 
Należy zastąpić: 
 

11 
KNNR 4 
1308 

Rura PVC-U kl. S (SN8) 315 z wydłużonym kielichem 
do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi 
do IV klasy włącznie wraz z kształtkami Ø315x9,2 

m 540.000 

 
 
Pytanie nr 261 
Dotyczy: Przedmiar robót „Zewnętrzne sieci wod-kan" dla basenu przy ul. Hallera. Rozdział 1 „sieci kanalizacji 
deszczowej". 
W pozycji przedmiarowej nr 20 Zamawiający z dnia 22.12.16 r. zmienia opis dotyczące zbiorników retencyjnych 
zastępując je studniami dn 1200 o głębokości 3m. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać 
zbiorników retencyjnych ujętych w części opisowej i rysunkowej dokumentacji a należy przyjąć studnie dn 1200. 
Jednocześnie prosimy o uzupełnienie dokumentacji wprowadzonej zmiany. 
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Odpowiedź: 
W przedmiarze robót „Zewnętrzne sieci wod-kan" dla basenu przy ul. Hallera w rozdziale 1 „sieci kanalizacji 
deszczowej" 
Istniejący zapis: 
 

20 
KNR 2-18 
0613-03 
analogia 

Studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3 m - właz z logo 
Katowic 

kpl. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

20 
kalkulacja 
własna 

Zbiorniki retencyjno – przepływowe DN 2400x9000 
z wyposażeniem, wg PT – dostawa i montaż 

kpl. 4.000 

 
 
Pytanie nr 262 
Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 22.12.2016 proszę o wyjaśnienie zapisu: str.38 „Pytania i 
odpowiedzi nr 7” dot. przedmiaru „Zewnętrzne sieci wod-kan” dla obiektu przy ul. Wczasowej. Rozdział 3 - Sieć 
wodociągowa. 
Wskazują Państwo na zmianę ilości w poz. 63 z 12 szt. na 72 szt. jednak w tej pozycji jest ilość 7,0 szt. Proszę o 
wyjaśnienie i korektę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w Pytaniach i odpowiedziach nr 7 dot. przedmiaru „Zewnętrzne sieci wod-kan” dla 
obiektu przy ul. Wczasowej - Rozdział 3 - Sieć wodociągowa jest błąd. Prawidłowy zapis: 
 
Istniejący zapis: 
 

63 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 7.000 

 
Należy zastąpić: 
 

63 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 263 
W przedmiarach znajdują się puste pozycje np. obiekt przy ul. Hallera: przedmiar Instalacja solarna, dział 1.1 
Drobne roboty budowlane poz. 4 d.1; przedmiar ogólnobudowlany dział 9 elewacja i elementy zewnętrzne, poz. 
315 d.9; obiekt przy ul. Kościuszki: przedmiar Instalacja solarna, dział 1.1 Drobne roboty budowlane poz. 4 d.1; 
przedmiar ogólnobudowlany dział 9 elewacja i elementy zewnętrzne, poz. 312 d.9; Proszę o potwierdzenie, że 
wszystkie puste pozycje, które Zamawiający zawiera w przedmiarach mają pozostać bez opisów.  
 
Odpowiedź: 
Puste pozycje, które Zamawiający zawiera w przedmiarach mają pozostać bez opisów. 
 
 
Pytanie nr 264 
 
Zamawiający w przedmiarach wskazuje na przedmiary 0,00 np. obiekt przy ul. Wczasowej, przedmiar 
Technologia wody basenowej, dział 3 Wanny SPA poz. 133, tak samo w przypadku obiektu przy ul. Kościuszki. 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie pozycje, w których Zamawiający podał ilość 0,00 w przedmiarach są 
celowe.  
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Odpowiedź: 
Obmiar 0,00 w pozycji 73, 133 i 179 przedmiaru Technologia wody basenowej należy uznać za celowy. 
 
 
Pytanie nr 265 
Dotyczy obiektu przy ul. Kościuszki. Proszę o korektę przedmiaru ogólnobudowlanego zamieszczonego w 
Pytaniach i odpowiedziach nr 11 z dnia 22.12.2016, dział 1.3 Izolacje, poz. 48 – izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne – druga warstwa. Podana ilość w tej pozycji nie odpowiada ilości pozycję wyżej dot. 
Pierwszej warstwy izolacji. Według nas obmiar powinien być zwiększony.  
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze branży budowlanej dla obiektu przy ul. Kościuszki: 
 

48 
KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 

m2 3028.062 

 
Należy zastąpić: 
 

48 
KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 

m2 3839.362 

 
 
Pytanie nr 266 
W związku z licznymi rozbieżnościami w przedmiarach, projektach oraz zamieszczonych odpowiedziach 
(Zamawiający wskazuje usunięcie pozycji, dołożenie pozycji, później zmianę i usunięcie pozycji dołożonych – np. 
dot. przedmiaru „Zewnętrzne sieci wod-kan” dla obiektu przy ul. Wczasowej, Rozdział 3 - Sieć wodociągowa; 
takich sytuacji jest więcej) wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert na 31.01.2017r. pozwoli to na 
rzetelne przygotowanie oraz uporządkowanie kosztorysów przez wykonawców jak i Zamawiającego. 
Uporządkowane kosztorysy ułatwią sprawdzanie ofert, pozwolą na uniknięcie wydłużenie przebiegu procesu 
przetargowego z uwagi na czas potrzebny do składania wyjaśnień lub zaskarżenia postępowania przetargowego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 267 
Dotyczy wszystkich obiektów: W Projekcie Wykonawczym – Architektura – Opis techniczny, rozdział „3.6 
Wyposażenie obiektu” pojawia się zapis o wykonaniu lady bufetowej. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie 
lady bufetowej na krytej pływalni w Katowicach przy ul. Wczasowej, ul. Kościuszki i ul. Hallera? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykonanie lady bufetowej na wszystkich realizowanych basenach. 
 
W związku z tym do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Hallera należy 
wprowadzić następującą pozycję: 
 

294aq 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Zabudowa lady bufetowej 
(zgodnie z projektem) 

szt. 1.000 

 
Dodatkowo do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Wczasowej należy 
wprowadzić następującą pozycję: 
 

282cp 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Zabudowa lady bufetowej 
(zgodnie z projektem) 

szt. 1.000 
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Dodatkowo do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Kościuszki należy 
wprowadzić następującą pozycję: 
 

294aq 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Zabudowa lady bufetowej 
(zgodnie z projektem) 

szt. 1.000 

 
 
Pytanie nr 268 
Budowa krytej pływalni w Katowicach przy ul. Wczasowej - sufity podwieszane 
W Projekcie Wykonawczym – Architektura – Opis techniczny, rozdział 3.3.7 Wykończenie sufitów oraz w 
Specyfikacji Technicznej „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty z prefabrykatów 
gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe. ST 01.07” brak informacji dotyczącej krawędzi 
wykończenia modułowych sufitów podwieszanych. Proszę o podanie jaki rodzaj wykończenia krawędzi należy 
przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Przy montażu płyt z wełny drzewnej na wkręty należy zastosować płyty z krawędzią fazowaną ze wszystkich 
stron (faza 5mm) przy sufitach rozbieralnych prosta krawędź z wręgiem z każdej strony. 
 
 
Pytanie nr 269 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 249 „Dostawa i montaż: lustra nadumywalkowe”, brak 
informacji dotyczących wymiarów luster, jak również informacji czy mają to być lustra licowane z płytkami? 
Proszę o podanie jakie wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
Lokalizacja i wielkość luster nadumywalkowych określona została w rozwinięciach ścian w rysunkach układów 
płytek (linia przerywana). 
 
 
Pytanie nr 270 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 250 „Dostawa i montaż: lutra nadumywalkowe dla 
niepełnosprawnych”, brak informacji dotyczącej wymiarów lustra dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie jakie 
wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
90 x 150. 
 
 
Pytanie nr 271 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 252 „Dostawa i montaż – suszarki do włosów – stal 
nierdzewna matowa” oraz w poz. 253 „dostawa i montaż – Listwa regulacyjna do suszarki” - proszę o podanie 
jakie parametry techniczne mają spełniać suszarki do włosów. 
 
Odpowiedź: 

 
Suszarka do włosów – stal nierdzewna matowa 
- przystosowana do montażu na listwie regulacyjnej 
- moc grzałki: 2000W 
- efektywność nadmuchu 92l/s 
- temperatura nadmuchu 53oC, przy 21oC w pomieszczeniu 
- prędkość nadmuchu 100km/h 
 



68 

 

 
 
 
Listwa regulacyjna do suszarki – 
anodowane aluminium 
Parametry: 
Szerokość: ok. 25 cm 
Wysokość: ok. 100 cm 
 

 

 
 
Pytanie nr 272 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: Poz. 282aj „Dostawa i montaż – zabudowa lady szatniowej 
(zgodnie z projektem)” oraz poz. 282ak „Dostawa i montaż – zabudowa lady biletowej (zgodnie z projektem)”. 
Proszę o podanie wytycznych, bądź projektu mebli potrzebnych do przygotowania wyceny ze względu na brak 
wystarczających informacji w projekcie Wykonawczym – Architektura. 
 
Odpowiedź: 
 
Zabudowa lady wejścia głównego:  
Wykonanie z tworzywa z podświetleniem LED pod blatem i nad cokołem. Wygląd jak na zdjęciu. Boki i wnętrze 
wyposażone w szafki dolne o wym. 60x74x60 i 80x90x30, wykonane z płyty laminowanej. Blat ma być wykonany 
z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,40 mm, kolor biały. 
Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV, ABS lub PP o grubości min 1,0 mm. Szerokość blatu 
dla klienta 35cm na wys. 110cm. Blat wewnętrzny na wysokości roboczej 74cm wykonany z identycznych 
materiałów jak blat wyższy. Konstrukcja wewnętrznego ma składać się ze stelaża oraz nóg „T” z płynną regulacją 
wysokości (tzw. system „tuba w tubie”). Konstrukcja chromowana. Blaty mogą składać się z kilku elementów 
typowych - Biurek i stołów, które mają być typu A wg normy PN-EN 527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma 
być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85 cm. Nogi mają 
posiadać grubość 5 cm, stopy mają być wykonane z profilu prostokątnego o wysokości 2,5 cm i szerokości 7 cm. 
Każda stopa ma posiadać dwie dodatkowe stopki wykonane z tworzywa sztucznego z płynną regulacją 0-1 cm 
(dodatkowe poziomowanie biurka). Nogi muszą być łączone do biurka tylko i wyłącznie poprzez stelaż – żadna 
noga nie może być przykręcana bezpośrednio do blatu. Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu 
stalowego o przekroju 4,0 cm x 4,0 cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie może być spawana (łączenia 
mają być wykonane przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Stelaż ma 
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być wyposażony w systemowe gniazda pozwalające w trakcie użytkowania na dołączenie dostawek przy 
jednoczesnym ograniczeniu ilości nóg. Wszystkie nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – 
dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się wytrzymałość i trwałość mebli oraz łatwość przeprowadzenia 
wielokrotnego rozmontowania i zmontowania bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Biurka i stoły mają być 
przystosowane do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego 
oraz mocowania elementów uzupełniających takich jak uchwyty do stacji komputerowych, półki, gniazda 
elektryczne i inne. 
 

 
 
 
Pytanie nr 273 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie lady recepcyjnej na krytej pływalni w Katowicach przy ul. Wczasowej? 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że należy wykonać ladę recepcyjną na krytej pływalni w Katowicach przy ul. Wczasowej. 
W związku z tym do rozdziału 8 – „Wyposażenie” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Wczasowej 
należy wprowadzić następującą pozycję: 
 

282cq 
analiza 
indywidualna 

Dostawa i montaż – Zabudowa lady recepcyjnej 
(zgodnie z projektem) 

szt. 1.000 

 
Pytanie nr 274 
Budowa krytej pływalni w Katowicach przy ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioka - sufity podwieszane 
W Projekcie Wykonawczym – Architektura – Opis techniczny, rozdział 3.3.7 Wykończenie sufitów oraz w 
Specyfikacji Technicznej „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty z prefabrykatów 
gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe. ST 01.07” brak informacji dotyczącej krawędzi 
wykończenia modułowych sufitów podwieszanych. Proszę o podanie jaki rodzaj wykończenia krawędzi należy 
przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Przy montażu płyt z wełny drzewnej na wkręty należy zastosować płyty z krawędzią fazowaną ze wszystkich 
stron (faza 5mm) przy sufitach rozbieralnych prosta krawędź z wręgiem z każdej strony. 
 
 
Pytanie nr 275 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 249 „Dostawa i montaż: lustra nadumywalkowe”, brak 
informacji dotyczących wymiarów luster, jak również informacji czy mają to być lustra licowane z płytkami? 
Proszę o podanie jakie wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
Lokalizacja i wielkość luster nadumywalkowych określona została w rozwinięciach ścian w rysunkach układów 
płytek (linia przerywana). 
 
 
Pytanie nr 276 
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W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 250 „Dostawa i montaż: lutra nadumywalkowe dla 
niepełnosprawnych”, brak informacji dotyczącej wymiarów lustra dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie jakie 
wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
90 x 150. 
 
 
Pytanie nr 277 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 252 „Dostawa i montaż – suszarki do włosów – stal 
nierdzewna matowa” oraz w poz. 253 „dostawa i montaż – Listwa regulacyjna do suszarki” - proszę o podanie 
jakie parametry techniczne mają spełniać suszarki do włosów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 271. 
 
 
 
Pytanie nr 278 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 294ai – „Dostawa i montaż – zabudowa lady szatniowej 
(zgodnie z projektem)”, poz. 294aj - „Dostawa i montaż – zabudowa lady recepcyjnej (zgodnie z projektem)”oraz 
poz. 294ak - „Dostawa i montaż – zabudowa lady biletowej (zgodnie z projektem)”. Proszę o podanie 
wytycznych, bądź projektu mebli potrzebnych do przygotowania wyceny ze względu na brak wystarczających 
informacji w projekcie Wykonawczym – Architektura.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 271. 
 
 
Pytanie nr 279 
Budowa krytej pływalni w Katowicach przy ul. Hallera, ul. Konnej - sufity podwieszane 
W Projekcie Wykonawczym – Architektura – Opis techniczny, rozdział 3.3.7 Wykończenie sufitów oraz w 
Specyfikacji Technicznej „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty z prefabrykatów 
gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe. ST 01.07” brak informacji dotyczącej krawędzi 
wykończenia modułowych sufitów podwieszanych. Proszę o podanie jaki rodzaj wykończenia krawędzi należy 
przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Przy montażu płyt z wełny drzewnej na wkręty należy zastosować płyty z krawędzią fazowaną ze wszystkich 
stron (faza 5mm) przy sufitach rozbieralnych prosta krawędź z wręgiem z każdej strony. 
 
 
Pytanie nr 280 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 249 „Dostawa i montaż: lustra nadumywalkowe”, brak 
informacji dotyczących wymiarów luster, jak również informacji czy mają to być lustra licowane z płytkami? 
Proszę o podanie jakie wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
Lokalizacja i wielkość luster nadumywalkowych określona została w rozwinięciach ścian w rysunkach układów 
płytek (linia przerywana). 
 
 
Pytanie nr 281 
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W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 250 „Dostawa i montaż: lutra nadumywalkowe dla 
niepełnosprawnych”, brak informacji dotyczącej wymiarów lustra dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie jakie 
wymiary mają posiadać lustra nad umywalkowe.  
 
Odpowiedź: 
90 x 150. 
 
 
Pytanie nr 282 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 252 „Dostawa i montaż – suszarki do włosów – stal 
nierdzewna matowa” oraz w poz. 253 „dostawa i montaż – Listwa regulacyjna do suszarki” - proszę o podanie 
jakie parametry techniczne mają spełniać suszarki do włosów. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 271. 
 
 
Pytanie nr 283 
W przedmiarze robót – rozdział 8 Wyposażenie: poz. 294ai – „Dostawa i montaż – zabudowa lady szatniowej 
(zgodnie z projektem)”, poz. 294aj - „Dostawa i montaż – zabudowa lady recepcyjnej (zgodnie z projektem)”oraz 
poz. 294ak - „Dostawa i montaż – zabudowa lady biletowej (zgodnie z projektem)”. Proszę o podanie 
wytycznych, bądź projektu mebli potrzebnych do przygotowania wyceny ze względu na brak wystarczających 
informacji w projekcie Wykonawczym – Architektura.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 272. 
 
 
Pytanie nr 284 
Pokrycie dachu. W przedmiarach w poz. 42 - Hala Basenowa Kościuszki, poz. 39 - Hala Basenowa Wczasowa oraz 
poz. 39 - Hala Basenowa ul. Hallera „Lekka obudowa dachu płaskiego - blacha trapezowa” wskazano ilości 
3252m2 natomiast, w robotach dekarskich sumaryczna powierzchna pokrycia dachowego wynosi 3686,647m2. 
Ze względu na znaczną rozbieżność przedmiaru prosimy o jego uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Elementem konstrukcyjnym dla robót dekarskich oprócz blachy trapezowej są również płyty żelbetowe 
(przekroje B-B, D-D), więc sumowanie robót dekarskich i odnoszenie ich wyłącznie do powierzchni blachy 
trapezowej jest błędne. 
 
 
Pytanie nr 285 
Konstrukcja dachu – dotyczy 3 hal Basenowych. W dokumentacji zaprojektowano na dachu pomiędzy osiami 3-
4’ szklane świetliki kopułowe oraz wyrzutnie dachowe. Jednak część konstrukcyjna a także przedmiary nie 
obejmują wykonania wzmocnień pod w/w otwory. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Rysunki konstrukcyjne przewidują w tym rejonie liczne płatwie (PŁ1, PŁ5, PŁ6) które zostały ujęte w 
przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 286 
Branża konstrukcja: czy zamawiający może nowe pozycje w przedmiarze (1-47 ul. Wczasowa, 1-47 ul. Hallera, 1-
51 ul. Kościuszki) rozbić elementami pod względem charakterystycznych wymiarów tj. np. płyty żelbetowe rozbić 
grubościami, ławy fundamentowe szerokościami, nie łącznie? 
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Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 287 
Branża konstrukcja: czy zamawiający może rozbić pozycję 26.d.1.2 „Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu….” na 
właściwe belki, podciągi i wieńce oraz na elementy proste i łukowe? Trudno wycenić oraz potem rozliczać 
bowiem tak różne elementy oraz o innej geometrii po tej samej cenie. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 288 
Branża konstrukcja: brak w dokumentacji rysunków widoku ścian żelbetowych podłużnych i poprzecznych niecki 
basenu głównego. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Niecki basenowe zaprojektowano w technologii stali nierdzewnej. Na konstrukcję wsporczą pod niecki stalowe 
składają się żelbetowe słupy, podciągi płyta denna. Słupy od góry zwieńczone są "belką krawędziową", na której 
przewidziano oparcie płyty plaży. Ścian żelbetowych niecki basenu sportowego nie pokazano, gdyż nie ma takich 
w projekcie. 
 
 
Pytanie nr 289 
Czy materiały z rozbiórek i demontaży elementów na placu budowy Wykonawca ma zutylizować na własny koszt 
czy te materiały będzie zabierał Zamawiający? 
 
Odpowiedź: 
Utylizację materiałów z rozbiórek i demontaży należy przeprowadzić zgodnie z pkt 10. 5) a) SIWZ, a wycinkę 
drzew zgodnie z pkt 10. 5) b) SIWZ. 
 
Pytanie nr 290 
Czy Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia na wycinkę wszystkich drzew które w PZT są zaznaczone do 
wycinki? Czy koszt decyzji administracyjnych za wycinkę drzew będzie obciążał Wykonawcę? 
 
Odpowiedź: 
Decyzja pozwolenia na wycinkę zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy robót budowlanych. 
Ewentualne koszty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi 
koszty związane z realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 291 
Dotyczy terenu pod budowę przy ul. Kościuszki: Kto jest właścicielem gruntu sąsiadującego z przedmiotową 
działką w północno – zachodnim narożniku (teren z postumentem i ścieżkami) i czy Wykonawca będzie mógł 
wykorzystać ten teren podczas budowy (na zaplecze, drogi dojazdowe)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
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Pytanie nr 292 
Dotyczy terenu pod budowę przy ul. Hallera: Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w obrębie projektowanego 
terenu budowy – przy ul. Konnej, na lewo od projektowanego wjazdu znajdują się prywatne użytkowane 
budynki, altany, ogrodzenie. Czy budynki te są przeznaczone do rozbiórki (nie są zaznaczone jako do rozbiórki na 
PZT). 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca w swoim zakresie będzie zobowiązany do wyburzenia jedynie tych elementów, które są wskazane 
do rozbiórki w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 293 
Dotyczy terenu pod budowę ul. Hallera: Czy istniejący mur ceglany wzdłuż ul. Hallera jest do rozbiórki? 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że istniejący mur ceglany wzdłuż ul. Hallera jest do rozbiórki. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty drogowe” w przedmiarze robót dla basenu przy ul. Hallera: „Roboty w 
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania.” należy wprowadzić pozycje: 
 

22c 
KNR 4-04 
0102-08 

Rozebranie murów i słupów wolnostojących na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m3 16.080 

 

22d 
KNR 4-04 
0101-02 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie 
cementowej 

m3 13.400 

 

22e 

KNR-W 4-
01 
0109-11 
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 15 km 

m3 29.480 

 
 
Pytanie nr 294 
Dotyczy terenu pod budowę ul. Hallera: Czy teren sąsiadujący z działką pod budowę (w północnej części działki 
przy ul. Hallera) jest zarządzany przez Zamawiającego i będzie mógł być użyty przez Wykonawcę na czas 
budowy? 
 
Odpowiedź: 
Działki nr 150 i 569/147 przy ul. Hallera nie są w dyspozycji Miasta Katowice. 
 
 
Pytanie nr 295 
Prosimy o udostępnienie pozwoleń na budowę dla wszystkich trzech obiektów. 
 
Odpowiedź: 
Pozwolenia na budowę będą przekazane wybranemu Wykonawcy robót budowlanych. 
 
 
Pytanie nr 296 
Czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich 
niezbędnych materiałów koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Uzyskanie decyzji 
zezwalającej na użytkowanie obiektu jest po stronie Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 297 
Dotyczy obiektu na ul. Wczasowej: Czy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną budynku 
podlegającego rozbiórce przy obiekcie ośrodka sportowego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy Dokumentację techniczną budynku podlegającego rozbiórce 
przy obiekcie ośrodka sportowego. 
 
 
Pytanie nr 298 
Dotyczy obiektu na ul. Wczasowej: Czy naprawa elewacji na styku nowego obiektu sportowego z obiektem do 
rozbiórki przy ul. Wczasowej ma być brana do wyceny?  
 
Odpowiedź: 
Tak, naprawa elewacji na styku nowego obiektu sportowego z obiektem do rozbiórki przy ul. Wczasowej ma być 
brana do wyceny. 
 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycje: 
 

6b 
KNR 0-33 
0115-08 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej gr. 15 cm z okładziną z płytek 
klinkierowych 25x6 cm 

m2 48.000 

 

6c 
analiza 
indywidualna 

Demontaż drabiny zewnętrznej elewacyjnej 
m 2.000 

 

6d 
KNR-W 2-02 
1213-04 

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem 
m 5.000 

 

6e 
KNR-W 2-02 
1603-01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 
m 

m2 55.000 

 

6f 
KNR 2-02 r. 
16 z.sz.5.15 

Czas pracy rusztowań grupy 1 
(poz.:6b, 6c, 6d, 6e) 

  

 

6g 
KNR-W 4-01 
0104-02 

Wykopy o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 
przy odkrywaniu istniejących 
fundamentów 

m3 12.600 

 

6h 
KNR-W 4-01 
0737-01 
analogia 

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych 
(odkopanych) m2 12.000 

 

6i 
KNR-W 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – pierwsza warstwa 

m2 12.000 

 

6j 
KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 

m2 12.000 
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6k 
KNR-W 2-02 
0608-08 

Izolacje z płyt styroduru gr. 10 cm na izolacji 
bitumicznej wodorozpuszczalnej 

m2 12.000 

 

6l 
KNR-W 4-01 
0105-02 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem 
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kat. III 

m3 12.600 

 
 
Pytanie nr 299 
Dotyczy obiektu na ul. Kościuszki: Czy zamawiający przewiduje możliwość wykonania dodatkowej wycinki drzew 
w celu zapewnienia dróg technologicznych oraz zlokalizowanych wzdłuż zachodniej elewacji budynku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania dodatkowej wycinki drzew w celu zapewnienia dróg 
technologicznych oraz wycinki drzew zlokalizowanych wzdłuż zachodniej elewacji budynku (poza zaznaczonymi 
w PZT). 
 
 
Pytanie nr 300 
Prosimy o wskazanie miejsc przyłączy mediów do zaplecza budowy (woda, prąd, kanalizacja) dla wszystkich 3 
obiektów. 
 
Odpowiedź: 
Wybranie miejsc przyłączy mediów do zaplecza budowy dla wszystkich obiektów jest po stronie Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 301 
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności 
niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie robót z tytułu nieopłaconej faktury Wykonawcy.  
 
 
Pytanie nr 302 
Umowa § 20 Kary umowne ust.1 pkt 1k. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.  
 
 
Pytanie nr 303 
Umowa §7 ust. 2 pkt 1 i Umowa §12 ust. 6 i Oświadczenie Gwarancyjne rozdz. IV ust. 14; Czas usunięcia wady 
wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia, zgodnie z przedłożonym, w dacie zawarcia umowy, oświadczeniem 
gwarancyjnym.  
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z 
Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
 
Odpowiedź: 
Usunięcie ujawnionej wady winno być dokonane zgodnie § 7 ust. 2 pkt 1 w ciągu 14 dni od zawiadomienia, a w 
przypadku awarii lub usterki, która powoduje brak możliwości korzystania z basenów Wykonawca zgodnie z §14 
ust. 5 zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 2 godz. od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Zapis § 12 ust. 6 
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odnosi się do zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego i nie należy ich 
traktować jako wady przedmiotu umowy podlegające naprawie wg §14 umowy.  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający precyzuje zapisy pkt. 15 i 16 oświadczenia gwarancyjnego – zał. 3 do 
umowy, które otrzymują brzmienie: 
„15. Jeżeli ujawniona w okresie gwarancji awaria lub usterka spowoduje brak możliwości korzystania z basenu 
sportowego lub rekreacyjnego przez mieszkańców, Wykonawca podejmie działania w terminie bezzwłocznym tj. 
umożliwiającym zminimalizowanie strat spowodowanych wyłączeniem basenu z korzystania. Maksymalny czas 
reakcji serwisu Wykonawcy, liczony od momentu zgłoszenia tego typu awarii lub usterki przez Zamawiającego 
lub Użytkownika wynosi 2 godz. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbędnej w celu wznowienia 
korzystania z basenu będzie doraźne, naprawa docelowa zostanie dokonana w terminie zgodnym z pkt. 14. 
16. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę terminu usunięcia 
wady, opisanej odpowiednio w pkt. 14 i 15, wówczas Strony wspólnie ustalą nowy termin, mając na uwadze 
charakter, specyfikę danej wady oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.” 
 
 
Pytanie nr 304 
Umowa §8 ust. 6; W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
Harmonogramu. 
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje także aktualizację ceny ze względu na konieczności aktualizacji 
Harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający przewiduje wyłącznie zmianę terminu wykonania. 
W § 17 ust. 1 umowy dodaje się pkt 12) o brzmieniu: 
12) zmiany terminów poszczególnych kamieni milowych, będące następstwem aktualizacji HRF . 
 
 
Pytanie nr 305 
Umowa §8 ust. 6; W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
Harmonogramu.  
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje pokrycie udokumentowanych kosztów wynikających z konieczności 
aktualizacji Harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje przesłankę zmiany umowy dotyczącą dodatkowych kosztów utrzymania placu budowy 
w wydłużonym okresie obowiązywania umowy, do których zalicza się w szczególności: 
a) koszty najmu pomieszczeń biurowych dla potrzeb wykonywanych robót wraz z mediami (czynsz, media, 

wynajem sprzętu biurowego); 
b) koszty ochrony placu budowy; 
c) koszty nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP, wywóz śmieci, węzeł sanitarny itp.); 
d) koszty obsługi laboratoryjnej i geodezyjnej; 
e) koszty związane z ubezpieczeniem budowy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy; 
f) koszty personelu Wykonawcy. 
W § 18 umowy dodaje się ust. 7 o brzmieniu: 
7. W przypadku wystąpienia konieczności zaktualizowania HRF, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

w wyniku którego termin wykonania przedmiotu umowy wydłuży się o więcej niż trzy miesiące licząc od 
terminu wykonania określonego pierwotnie w umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty 
Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów stałych placu budowy w okresie od 
czwartego miesiąca wydłużenia umowy, aż do jej wykonania. Zryczałtowana kwota dopłaty netto za jeden 
pełny miesiąc wynosi 0,2% wartości kosztorysowej określonej pierwotnie w umowie. Kwota dopłaty będzie 
ujęta w protokole odbioru robót sporządzonych dla odpowiedniego okresu realizacji i wydłużenia okresu 
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robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, poprzez dodanie pozycji pt. „koszty stałe placu 
budowy” w Tab.1. Za niepełny miesiąc kwota dopłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości 
przepracowanych dni. Podatek VAT stosuje się odpowiednio. 

 
 
Pytanie nr 306 
Umowa §9 ust. 6; W przypadku wytoczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powództwa 
Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647[1] §5 K.c, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych 
przez Zamawiającego kosztów sądowych w wysokości zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.  
Pytanie: Wobec solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy, wynikającej z przywołanego 
artykułu art. 647[1] §5 K.c, czy Zamawiający akceptuje usunięcie zobowiązania do zwrotu poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów sądowych w wysokości zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu? 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 307 
Umowa §11 ust. 4 i Załącznik nr 2 ust. 8; zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy 
nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych – konieczność zapłaty 
Podwykonawcom zanim zostanie dokonana jakakolwiek płatność częściowa przez Zamawiającego. 
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty Podwykonawcom będzie dotyczyło płatności 
wymagalnych? 
 
Odpowiedź: 
W przypadku faktur częściowych – należy przedłożyć dowody dotyczące tych należności, których termin upłynął, 
a w przypadku faktury końcowej – należy przedłożyć końcowe oświadczenia podwykonawców, że otrzymali 
całość należnego wynagrodzenia. Zapis pkt 8 załącznika nr 2 do umowy pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 308 
Umowa §11 ust. 4 i Załącznik nr 2 ust. 8; zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy 
nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych – konieczność zapłaty 
Podwykonawcom zanim zostanie dokonana jakakolwiek płatność częściowa przez Zamawiającego. 
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą 
być zatrzymywane Podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów 
gwarancyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Ewentualne potracenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tzw. kaucje gwarancyjne) mogą 
być potrącane z faktur podwykonawców (zgodnie z pkt 4 ppkt 4f) i 4g) zał. nr 2 do umowy) wyłącznie wtedy, gdy 
wykonawca w protokole odbioru – zał. nr 1 do umowy, w tab.2 określi kwotę potrącenia.  
 
 
Pytanie nr 309 
Umowa §12; Odbiory  
Pytanie: W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponujemy 7 dni? 
 
Odpowiedź: 
Zapis § 12 pozostaje bez zmian. Zamawiający nie określa terminu, jednakże informuje, iż zgodnie z zasadami 
zapłaty, protokoły częściowe (do celów fakturowania) winny być akceptowane niezwłocznie po zakończeniu 
miesiąca rozliczeniowego. 
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Pytanie nr 310 
Umowa §19 ust. 2; zmiana z przyczyn zmiany przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca 
negatywny wpływ na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta; siła wyższa; 
a także w przypadku, gdy zmiana niniejszej umowy dokonana została z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e 
Pzp. lub Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej, Zamawiający może 
rozwiązać umowę.  
Pytanie: W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiający 
poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do 
odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu 
odstąpienia od Umowy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
 
Pytanie nr 311 
Umowa §20; Kary umowne.  
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar w wysokości 10% wynagrodzenia netto? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 312 
Umowa §20; Kary umowne.  
Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn 
Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego 
zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie 
konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego lub 
doprecyzuje, że Wykonawca płaci kary, które wynikają z przyczyn Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zapis pozostaje bez zmian.  
Jeżeli wystąpi opóźnienie w wykonaniu zamówienia, za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca, 
wówczas istnieją przesłanki do zmiany umowy w zakresie terminów zastrzeżonych umową, w tym terminu 
realizacji.  
 
 
Pytanie nr 313 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem, a opisem technicznym proszę o wskazanie nadrzędnych 
informacji przy wycenie. 
 
Dotyczy budowy krytej pływalni przy ulicy Hallera: oznaczenie rozmieszczenia płytek na rysunku „UKŁAD PŁYTEK 
RZUT PARTERU – Hallera” różni się w stosunku do tego, co jest opisane w opisie architektury pkt. 2 PROGRAM 
UŻYTKOWY BUDYNKU. Dotyczy to pomieszczeń: 
- 002 ochrona (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 005 szatnia (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 013 pom. rat. / pierwsza pomoc (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 014 szatnia (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 015 wc ratown. (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 016 komunikacja (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 019 przebieralnie (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 020 szafki ubraniowe (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 058 serwerownia (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
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- 060 magazyn sprzętu sportowego (na rysunku płytki 30x30cm w opisie wykładzina sportowa). 
 
Dotyczy budowy krytej pływalni przy ulicy Kościuszki: oznaczenie rozmieszczenia płytek na rysunku „UKŁAD 
PŁYTEK - RZUT PARTERU – Kościuszki” różni się w stosunku do tego, co jest opisane w opisie architektury pkt. 2 
PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU. Dotyczy to pomieszczeń: 
- 002 ochrona (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 05 szatnia (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 013 pom. rat. / pierwsza pomoc (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 014 szatnia (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 015 wc ratown. (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 016 komunikacja (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 019 przebieralnie (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 020 szafki ubraniowe (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 058 serwerownia (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 060 magazyn sprzętu sportowego (na rysunku płytki 30x30cm w opisie wykładzina sportowa). 
 
Dotyczy budowy krytej pływalni przy ulicy Wczasowej: oznaczenie rozmieszczenia płytek na rysunku „UKŁAD 
PŁYTEK - RZUT PARTERU – Wczasowa” różni się w stosunku do tego, co jest opisane w opisie architektury pkt. 2 
PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU. Dotyczy to pomieszczeń: 
- 002 ochrona (na rysunku płytki 45x45cm w opisie 30x30cm); 
- 004 bilety (na rysunku brak oznaczenia w opisie 45x45cm); 
- 005 szatnia (na rysunku brak oznaczenia w opisie 30x30cm); 
- 013 pom. rat. / pierwsza pomoc (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 014 szatnia (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 015 wc ratown. (na rysunku płytki basenowe 12,5x25cm w opisie 30x30cm); 
- 016 komunikacja (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 019 przebieralnie (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- 020 szafki ubraniowe (na rysunku płytki 30x30cm w opisie 45x45cm); 
- brak zaznaczonego na rysunku pomieszczenia „041 przedsionek wyjścia z hali basenowej”; 
- brak oznaczeń na rysunku rodzaju płytek w pomieszczeniach: 51-61 oraz 63-66; 
- brak zarówno w opisie jak i na rysunku wykończenia posadzki w pomieszczeniu 62 HYDROTERAPIA. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć ilości określone w ostatnio przekazanych przedmiarach (zgodne z częścią rysunkową). 
 
 
Pytanie nr 314 
Dotyczy budowy krytej pływalni przy ulicy Wczasowej, Kościuszki i Hallera. Czy płytki gresowe o wymiarach 
30x30 mają być antypoślizgowe klasy C czy też antypoślizgowe w klasie R10? I czy jest konieczność stosowania w 
przypadku tych płytek systemu izolacji np. firmy Kerakoll? 
 
Odpowiedź: 
Klasa antypoślizgowości jak również zasadność zastosowania izolacji podpłytkowej nie zależy od formatu płytek, 
tylko od funkcji pomieszczenia. Dla strefy stopy obutej stawiane są wymagania R10, a dla strefy stopy bosej C i 
R10. 
 
Pytanie nr 315 
Proszę o przesłanie kart doborowych central wentylacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające ich poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Pytanie nr 316 



80 

 

Czy jest możliwość zastosowania zamienników urządzeń i materiałów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów 
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych zgodnie z pkt 32. SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 317 
Proszę o potwierdzenie, że oferta może być złożona w formie tabeli excel. 

 
Odpowiedź: 
Dopuszczalną formą będzie złożenie kosztorysu w postaci tabel wykonanych np. w programie Excel, jednak 
wymagane są wszystkie elementy - analogicznie do zamieszczonych przedmiarów, tj. liczba porządkowa, 
podstawa, opis pozycji i wyliczenia, jednostka miary, cena jednostkowa i wartość razem. 
 

 
Pytanie nr 318 
Proszę o wyjaśnienie braku pozycji przedmiarowych nr 201-204 – TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ dla obiektu 
przy ul. Wczasowej.  
 
Odpowiedź: 
W związku z brakiem w zeskanowanym przedmiarze instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. 
Wczasowej pozycji 201-204 należy je wprowadzić do przedmiaru: 
 

201 
KNNR 4 
0132-08 

Zawory kulowe o średnicy 75 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 2.000 

 

202 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 6.000 

 

203 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC-
C 

szt. 2.000 

 

204 
KNNR 4 
0132-06 

Zawory kulowe o średnicy 50 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 5.000 

 
 
Pytanie nr 319 
Proszę o wyjaśnienie braku pozycji przedmiarowych nr 1-16 – INSTALACJA OGRZEWANIA dla obiektu przy ul. 
Wczasowej.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje przedmiarowe od 1 do 16 dotyczące instalacji ogrzewania basenu przy ul. Wczasowej zostały 
zamieszczone na stronie internetowej w dniu 23.12.2016 r. w pytaniach i odpowiedziach nr 6. 
 
 
Pytanie nr 320 
Opublikowane w dniu 23.12.2016 Pytaniach i odpowiedziach zawierają informację, iż wycenić należy - 
Wycieraczkę zewnętrza w ilości 5 szt. (Hala Basenowa ul. Kościuszki- poz. 316c; ul. Wczasowa poz.304c, ul. 
Hallera poz.). 
Prosimy o sprecyzowanie wymiarów wycieraczek. 
 
Odpowiedź: 
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Wycieraczka zewn. 
Mata wycieraczkowa zewnętrzna typu EMCO 
Diplomat 
- wysokości 22, w ramie montażowej ramy 
zestali chromowo-niklowej 
- profil aluminiowy z wkładem z gumy żłobionej 
- antypoślizgowość R 9 
- z dodatkową listwą czyszczącą między 
profilami 

 

Przy każdym 
wejściu do 
budynku o 
wym. 200 x 

200 cm 

 

Wycieraczka wewn. 
Mata wycieraczkowa wewnętrzna Typu 
EMCO Diplomat 

- wysokości 22 w ramie montażowej ze stali 
chromowo-niklowej 

- profil aluminiowy z wkładem rypsowym, kolor 
jasnoszary 

- antypoślizgowość R11 
- z profilem dodatkową listwą szczotkową 

między profilami 

Przy każdym 
wejściu do 
budynku o 
wym. 200 x 

200 cm 

 

 
 
Pytanie nr 321 
Wyposażenie sportowe. W dokumentacji projektowej oraz przedmiarach wskazano, iż należy wycenić: Dostawę i 
montaż - Stojaki z hantlami; Dostawę i montaż - Stojaki z gryfem i obciążnikami, Dostawę i montaż - Stojaki z 
obciążnikami (poz. 262, poz. 263, poz. 265 – dot. Hali basenowej na ul. Kościuszki oraz ul. Hallera). 
Prosimy o uszczegółowienie wyposażenia w/w pozycji w zakresie typu, wag oraz ilości poszczególnych 
obciążników. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej, należy usunąć we wszystkich lokalizacjach basenów 
pozycje dotyczące stojaków na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10 kpl. 
 
 
Pytanie nr 322 
Wyposażenie sportowe. W dokumentacji oraz w przedmiarach (poz. 271 – Kościuszki oraz Hallera, poz. 259 - 
Wczasowa) wskazano iż należy wycenić drabinki gimnastyczne pojedyncze i podwójne 90x300 i 180x300cm w 
ilości 15+5.  
Prosimy o potwierdzenie czy ilości te dotyczą odpowiednio: drabinki pojedyncze 90x300 – 15szt, drabinki 
podwójne 180x300 – 5 szt.? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytania nr 247, 251 oraz 255. 
 
 
Pytanie nr 323 
Wyposażenie sportowe. W opisie zamieszczono informację iż pomieszczenie sali gimnastycznej (dotyczy Hali 
basenowej na ul. Hallera, ul. Wczasowej, ul. Kościuszki) należy wyposażyć w składane krzesełka dla zawodników, 
w przedmiarze jednak nie uwzględniono w/w krzesełek. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o powyższy 
zakres. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytania nr 249, 253 oraz 257 
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Pytanie nr 324 
Wyposażenie sportowe. W przedmiarach (poz. 288 – Kościuszki, Hallera, poz.276 – Wczasowa) należy wycenić 
Dostawa i montaż - Stojaki na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10kpl. Prosimy 
o uszczegółowienie powyższego zakresu co do ilości poszczególnych stojaków, piłek oraz mat. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej, należy usunąć we wszystkich lokalizacjach basenów 
pozycje dotyczące stojaków na sprzęt sportowy - piłki lekarskie wraz z piłkami, stojaki na płotki lekkoatletyczne, 
hantle gumowe wraz z hantlami, na piłki gimnastyczne wraz z piłkami, stojak na maty treningowe 10 kpl. 
 
 
Pytanie nr 325 
Ścianki HPL - Hala Basenowa ul. Wczasowa. W przedmiarze nie ujęto ścianek grodzących w pom.055, pom. 058, 
pom. 062, pom. 063. Prosimy o informacje czy ścianki te należy wykonać jako systemowe HPL, a także o 
uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 259. 
 
 
Pytanie nr 326 
W opublikowanych w dniu 23.12.2016 Pytaniach i odpowiedziach jest informacja, iż należy wykonać przesłonę z 
tworzywa do pom. prysznica (Hallera oraz Kościuszki – poz. 244a). Powyższego nie uwzględniono jednak w 
przedmiarze dot. Hali Basenowej na ul. Wczasowej Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
W związku z koniecznością zastosowania przesłony Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w przedmiarze 
robót dla basenu przy ul. Kościuszki w zakresie branży budowlanej w Rozdziale 7 – Stolarka, ślusarka 
 

233c 

KNR 0-35 
0125-08 
analogia 
 

Przesłona z tworzywa do pom. prysznica 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 327 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące stóp żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji, stopy fundamentowe zostały zaprojektowane w 
różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 XC1). W związku z powyższym niemożliwe jest przyjęcie jednej 
ceny jednostkowej dla wszystkich stóp. Na cenę jednostkową duży wpływ maja również wymiary stóp (chodzi o 
stosunek ilości szalunków do 1 m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 328 
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Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące ścian żelbetowych (baza w postaci ścian grubości 10 cm i dodatki za pogrubienia). Jak wynika z 
dokumentacji ściany żelbetowe zostały zaprojektowane w różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 
XC1/XD1). Takie potraktowanie przedmiaru praktycznie uniemożliwia nie tylko prawidłową kalkulację cen 
jednostkowych robót wynikających z Projektu ale również nie pozwala na wycenę ewentualnych robót 
zamiennych i dodatkowych. Prosimy o jednoznaczne określenie klas betonu oraz rozbicie ścian na zakresy 
wynikające z tych klas. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 329 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące słupów żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji słupy zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37 XC1/XD1 i C30/37 XC3). Ponadto cena jednostkowa slupów bardzo mocno zależy od przekroju 
słupa (ilości deskowania na 1m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 330 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące belek żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji belki zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37 XCI i C30/37 XD1). Ponadto cena jednostkowa belek bardzo mocno zależy od ich przekroju (ilości 
deskowania na 1m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością dotycząca 
oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 331 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące stóp żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji, stopy fundamentowe zostały zaprojektowane w 
różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 XC1). W związku z powyższym niemożliwe jest przyjęcie jednej 
ceny jednostkowej dla wszystkich stóp. Na cenę jednostkową duży wpływ maja również wymiary stóp (chodzi o 
stosunek ilości szalunków do 1m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
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Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 332 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące ścian żelbetowych (baza w postaci ścian grubości 10 cm i dodatki za pogrubienia). Jak wynika z 
dokumentacji ściany żelbetowe zostały zaprojektowane w różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 
XC1/XD1). Takie potraktowanie przedmiaru praktycznie uniemożliwia nie tylko prawidłową kalkulację cen 
jednostkowych robót wynikających z Projektu ale również nie pozwala na wycenę ewentualnych robót 
zamiennych i dodatkowych. Prosimy o jednoznaczne określenie klas betonu oraz rozbicie ścian na zakresy 
wynikające z tych klas. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 333 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące słupów żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji słupy zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37 XC1/XD1 i C30/37 XC3). Ponadto cena jednostkowa slupów bardzo mocno zależy od przekroju 
słupa (ilości deskowania na lm3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 334 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące belek żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji belki zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37 XC1 i C30/37 XD1). Ponadto cena jednostkowa belek bardzo mocno zależy od ich przekroju 
(ilości deskowania na 1m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością dotycząca 
oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych – praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 335 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące stóp żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji, stopy fundamentowe zostały zaprojektowane w 
różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 XC1). W związku z powyższym niemożliwe jest przyjęcie jednej 
ceny jednostkowej dla wszystkich stóp. Na cenę jednostkową duży wpływ maja również wymiary stóp (chodzi o 
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stosunek ilości szalunków do 1m3 beton). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych -praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 336 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące ścian żelbetowych (baza w postaci ścian grubości 30 cm i dodatki za pogrubienia). Jak wynika z 
dokumentacji ściany żelbetowe zostały zaprojektowane w różnych klasach betonu (C25/30 XC2, i C30/37 
XC1/XD1). Takie potraktowanie przedmiaru praktycznie uniemożliwia nie tylko prawidłową kalkulację cen 
jednostkowych robót wynikających z Projektu ale również nie pozwala na wycenę ewentualnych robót 
zamiennych i dodatkowych. Prosimy o jednoznaczne określenie klas betonu oraz rozbicie ścian na zakresy 
wynikające z tych klas. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 337 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące słupów żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji słupy zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37 XC1/XD1 i C30/37 XC3). Ponadto cena jednostkowa slupów bardzo mocno zależy od przekroju 
słupa (ilości deskowania na 1m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością 
dotycząca oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
 
 
Pytanie nr 338 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W przekazanym zamiennym przedmiarze robót uległy „scaleniu" pozycje 
dotyczące belek żelbetowych. Jak wynika z dokumentacji belki zostały zaprojektowane w różnych klasach 
betonu (C30/37XC1 i C30/37 XD1). Ponadto cena jednostkowa belek bardzo mocno zależy od ich przekroju 
(ilości deskowania na 3m3 betonu). Przyjęcie jednolitej wartości ceny jednostkowej - poza trudnością dotycząca 
oszacowania średniej ceny robót zaprojektowanych - praktycznie uniemożliwia poprawną kalkulacje 
ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych, Prosimy o stanowisko w tej sprawie wraz z jednoznacznym 
określeniem klas betonów. 
 
Odpowiedź: 
Oferent powinien wycenić koszt w inwestycji na podstawie posiadanych przedmiarów w sposób zapewniający 
właściwe wynagrodzenie za roboty w nich przewidziane. Zamawiający nie przewiduje „rozbijania” wskazanych 
pozycji przedmiarowych. 
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Pytanie nr 339 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W odpowiedziach z dnia 22.12.2016, zostały w prowadzone nowe pozycje 
do przedmiaru pozycje 282qq, 282rr, 282uu, 282aj, 282ak. Powyższe pozycje należy wycenić zgodnie z 
projektem, brak w zamieszczonej dokumentacji tych projektów. Prosimy o zamieszczenie brakujących 
projektów. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja 282qq – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa medycznego WOPR – plecak/torba 
Plecak / torba (58 x 35 x 24 cm ± 2cm z każdego wymiaru) wykonany jest z powlekanego materiału, tkanina 
wodoodporna o niskiej ścieralności. Plecak / torba posiada uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w 
pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej. Wyposażony w pas biodrowy, klapę i 
przelotkę umożliwiającą regulację zaworem butli tlenowej i obserwację ciśnienia, posiada odpinane przegrody. 
Zawartość torby: 
1. Rurka ustno-gardłowe Guedel lub równoważna komp. (2 rozmiary) 
2. Ssak ręczny RES-Q-VAC lub równoważny pistoletowy z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci - 
komplet. 
3. Resuscytator. Worek samorozprężalny silikonowy umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze 
złączką i rezerwuarem tlenu min. 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości min. 2 m, 
Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste, 
rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” lub równoważne 
Zestaw do oddychania dla dorosłych T1095 i dzieci T1096 -
 do terapii tlenowej biernej w dwóch rozmiarach. nr 5 i nr 3 lub 
równoważny 4. 
Butla aluminiowa 2,7 ± 0,2 litra na tlen medyczny (min. 
400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem 
w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski. 5. 
Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 lub 
równoważny ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min 
ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski. 
6. Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych:  
dla dorosłych 1 szt. 
dla dzieci 1 szt. 
7. Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym 
dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi. 
Komplet o podanych niżej rozmiarach jest spięty taśmą typu „rzep” i umieszczony w specjalnej torbie. 14 
powleczonych szyn stanowiących komplet. Wymiary: 
- 1200 x 120 mm 
- 70 x 80 mm 
8. Koc ratunkowy srebrno-złoty „ ratunkowa folia przeciwwstrząsowa” - 5 szt.  
9. Zestaw opatrunkowy 
Opatrunek indywidualny A 2 szt.  
kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm 5 szt. 
kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm 5 szt.  
gaza opatrunkowa jałowa 1m2 2 szt. 
gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2 2 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 4 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 8 szt. 
chustka trójkątna włókninowa 2 szt. 
chustka trójkątna z tkaniny 2 szt. 
opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm 3 szt.  
opaska elastyczna dziana o szer. 12 cm 3 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.  
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elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.  
plaster z opatrunkiem Prestovis Plus lub równoważny - 6cm x 1 m - 1 
szt. 
przylepiec bez opatrunku Polovis Plus lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
przylepiec bez opatrunku Polopor lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
10. Zestaw uzupełniający : 
aparat do płukania oka 1 szt.  
rękawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par  
worek plastikowy na odpady 5 szt. po min 20 l  
płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)  
nożyczki ratownicze 1 szt.  
nóż do cięcia pasów /młotek bezpieczeństwa 1 szt.  
folia do przykrywania zwłok 3 szt. 
11. Opatrunki na oparzenia schładzająco – łagodzące 
Zestaw opatrunków hydrożelowych : o wymiarach: 10 x 10 cm 2 szt.  
 
Pozycja 282rr – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa medycznego WOPR – deska 
Wykonana z pianki polietylenowej, zaś jej zewnętrzna część z 
polietylenu o dużej gęstości zapewniając niewielką wagę i unoszenie 
się na wodzie. Konstrukcja deski wzmocniona prętami z włókna 
szklanego. 
Wyposażona w 14 dużych uchwytów po siedem z obu stron. 12 kołków 
do zacisków na szybkozłącza (po 6 z każdej strony) 
Pasy wyposażone w "pętlę" mocujemy do odpowiednio 
przygotowanych 10-ciu uchwytów po pięć z każdej strony. Waga: 6,2 
kg ± 0,2 kg 
Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm  Uchwyty: 
14, Kołki zacisków na szybkozłącze: 12,  
Przepuszczająca promienie rentgenowskie, unosząca się na wodzie. 
Wytrzymałość konstrukcji: bez szkody rozłożone obciążenie przekraczające 1100 kg. 
 
 
Pozycja 282uu – Dostawa i montaż – Apteczka pierwszej pomocy 
Opakowanie stanowi zamykana kaseta metalowa nierdzewna z zamkiem patentowym o wymiarach 
390x240x110mm ± 10mm z każdego wymiaru. Wyposażenie musi posiadać stosowne atesty. 
1. Wata lub kompres jałowy - 1 opak 
2. Gaziki jałowe do dezynfekcji - 10 szt. 
3. Opaska dziana 5cm x 4m - 4 szt. 
4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt. 
5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt. 
6. Opaska z zapinką - 2 szt. 
7 Zestaw plastrów - 1 opak. 
8. Gaza jałowa 1/4m2 lub chusta trójkątna - 2 szt. 
9. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. 
10. Plaster na szpulce - 1 szt. 
11. Kompres jałowy 5cm x 5 cm - 3 opak. 
12. Kompres jałowy 7,5cm x 7,5cm - 3 opak. 
13. Kompres jałowy 10 cm x 10cm - 1 opak. 
14. Rękawiczki jednorazowe - 2 pary 
15. Nożyczki - 1 szt. 
16. Koc przeciwwstrząsowy - 1 szt. 
17. Instrukcja postępowania powypadkowego - 1 szt. 
18. Wykaz zawartości 
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Pozycje 282aj oraz 282ak zostały opisane w odpowiedzi na pytanie nr 272. 
 
Pytanie nr 340 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W odpowiedziach z dnia 22.12.2016, zostały w prowadzone nowe pozycje do 
przedmiaru pozycje 294pp, 294qq, 294tt, 294ai, 294aj, 294ak. Powyższe pozycje należy wycenić zgodnie z 
projektem, brak w zamieszczonej dokumentacji tych projektów. Prosimy o zamieszczenie brakujących 
projektów. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja 294pp – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa medycznego WOPR – plecak/torba 
Plecak / torba (58 x 35 x 24 cm ± 2cm z każdego wymiaru) wykonany jest z powlekanego materiału, tkanina 
wodoodporna o niskiej ścieralności. Plecak / torba posiada uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w 
pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej. Wyposażony w pas biodrowy, klapę i 
przelotkę umożliwiającą regulację zaworem butli tlenowej i obserwację ciśnienia, posiada odpinane przegrody. 
Zawartość torby: 
1. Rurka ustno-gardłowe Guedel lub równoważna komp. (2 rozmiary) 
2. Ssak ręczny RES-Q-VAC lub równoważny pistoletowy z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci - 
komplet. 
3. Resuscytator. Worek samorozprężalny silikonowy umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze 
złączką i rezerwuarem tlenu min. 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości min. 2 m, 
Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste, 
rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jałowe filtry 
antybakteryjne Barrierbac „S” lub równoważne Zestaw 
do oddychania dla dorosłych T1095 i dzieci T1096 - do terapii 
tlenowej biernej w dwóch rozmiarach. nr 5 i nr 3 lub 
równoważny 4. 
Butla aluminiowa 2,7 ± 0,2 litra na tlen medyczny (min. 
400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem 
w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski. 5. 
Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 lub 
równoważny ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min 
ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski. 
6. Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych:  
dla dorosłych 1 szt. 
dla dzieci 1 szt. 
7. Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym 
dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi. 
Komplet o podanych niżej rozmiarach jest spięty taśmą typu „rzep” i umieszczony w specjalnej torbie. 14 
powleczonych szyn stanowiących komplet. Wymiary: 
- 1200 x 120 mm 
- 70 x 80 mm 
8. Koc ratunkowy srebrno-złoty „ ratunkowa folia przeciwwstrząsowa” - 5 szt.  
9. Zestaw opatrunkowy 
Opatrunek indywidualny A 2 szt.  
kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm 5 szt. 
kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm 5 szt.  
gaza opatrunkowa jałowa 1m2 2 szt. 
gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2 2 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 4 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 8 szt. 
chustka trójkątna włókninowa 2 szt. 
chustka trójkątna z tkaniny 2 szt. 
opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm 3 szt.  
opaska elastyczna dziana o szer. 12 cm 3 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.  
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elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.  
plaster z opatrunkiem Prestovis Plus lub równoważny - 6cm x 1 m - 1 
szt. 
przylepiec bez opatrunku Polovis Plus lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
przylepiec bez opatrunku Polopor lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
10. Zestaw uzupełniający : 
aparat do płukania oka 1 szt.  
rękawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par  
worek plastikowy na odpady 5 szt. po min 20 l  
płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)  
nożyczki ratownicze 1 szt.  
nóż do cięcia pasów /młotek bezpieczeństwa 1 szt.  
folia do przykrywania zwłok 3 szt. 
11. Opatrunki na oparzenia schładzająco – łagodzące 
Zestaw opatrunków hydrożelowych : o wymiarach: 10 x 10 cm 2 szt.  
 
Pozycja 294qq – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa 
medycznego WOPR – deska 
Wykonana z pianki polietylenowej, zaś jej zewnętrzna część z 
polietylenu o dużej gęstości zapewniając niewielką wagę i unoszenie 
się na wodzie. Konstrukcja deski wzmocniona prętami z włókna 
szklanego. 
Wyposażona w 14 dużych uchwytów po siedem z obu stron. 12 kołków 
do zacisków na szybkozłącza (po 6 z każdej strony) 
Pasy wyposażone w "pętlę" mocujemy do odpowiednio 
przygotowanych 10-ciu uchwytów po pięć z każdej strony. Waga: 6,2 
kg ± 0,2 kg 
Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm  
Uchwyty: 14, Kołki zacisków na szybkozłącze: 12,  
Przepuszczająca promienie rentgenowskie, unosząca się na wodzie. 
Wytrzymałość konstrukcji: bez szkody rozłożone obciążenie przekraczające 1100 kg. 
 
 
Pozycja 294tt – Dostawa i montaż – Apteczka pierwszej pomocy 
Opakowanie stanowi zamykana kaseta metalowa nierdzewna z zamkiem patentowym o wymiarach 
390x240x110mm ± 10mm z każdego wymiaru. Wyposażenie musi posiadać stosowne atesty. 
1. Wata lub kompres jałowy - 1 opak 
2. Gaziki jałowe do dezynfekcji - 10 szt. 
3. Opaska dziana 5cm x 4m - 4 szt. 
4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt. 
5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt. 
6. Opaska z zapinką - 2 szt. 
7 Zestaw plastrów - 1 opak. 
8. Gaza jałowa 1/4m2 lub chusta trójkątna - 2 szt. 
9. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. 
10. Plaster na szpulce - 1 szt. 
11. Kompres jałowy 5cm x 5 cm - 3 opak. 
12. Kompres jałowy 7,5cm x 7,5cm - 3 opak. 
13. Kompres jałowy 10 cm x 10cm - 1 opak. 
14. Rękawiczki jednorazowe - 2 pary 
15. Nożyczki - 1 szt. 
16. Koc przeciwwstrząsowy - 1 szt. 
17. Instrukcja postępowania powypadkowego - 1 szt. 
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18. Wykaz zawartości 
 
 
Pozycje 294ai, 294aj oraz 294ak zostały opisane w odpowiedzi na pytanie nr 272. 
 
 
Pytanie nr 341 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W odpowiedziach z dnia 22.12.2016, zostały w prowadzone nowe pozycje do 
przedmiaru pozycje 294pp, 294qq, 294tt, 294ai, 294aj, 294ak. Powyższe pozycje należy wycenić zgodnie z 
projektem, brak w zamieszczonej dokumentacji tych projektów. Prosimy o zamieszczenie brakujących 
projektów. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja 294pp – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa medycznego WOPR – plecak/torba 
Plecak / torba (58 x 35 x 24 cm ± 2cm z każdego wymiaru) wykonany jest z powlekanego materiału, tkanina 
wodoodporna o niskiej ścieralności. Plecak / torba posiada uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w 
pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej. Wyposażony w pas biodrowy, klapę i 
przelotkę umożliwiającą regulację zaworem butli tlenowej i obserwację ciśnienia, posiada odpinane przegrody. 
Zawartość torby: 
1. Rurka ustno-gardłowe Guedel lub równoważna komp. (2 rozmiary) 
2. Ssak ręczny RES-Q-VAC lub równoważny pistoletowy z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci - 
komplet. 3. 
Resuscytator. Worek samorozprężalny silikonowy 
umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze 
złączką i rezerwuarem tlenu min. 2500 ml i przewodem 
tlenowym niezałamującym długości min. 2 m, 
Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 
stopni całkowicie przezroczyste, 
rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jałowe filtry 
antybakteryjne Barrierbac „S” lub równoważne Zestaw 
do oddychania dla dorosłych T1095 i dzieci T1096 - do terapii 
tlenowej biernej w dwóch rozmiarach. nr 5 i nr 3 lub równoważny 
4. Butla aluminiowa 2,7 ± 0,2 litra na tlen medyczny (min. 400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 
atm) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski. 
5. Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 lub równoważny ze skokową regulacją przepływu od 0-25 
l/min ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski. 
6. Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych:  
dla dorosłych 1 szt. 
dla dzieci 1 szt. 
7. Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym 
dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi. 
Komplet o podanych niżej rozmiarach jest spięty taśmą typu „rzep” i umieszczony w specjalnej torbie. 14 
powleczonych szyn stanowiących komplet. Wymiary: 
- 1200 x 120 mm 
- 70 x 80 mm 
8. Koc ratunkowy srebrno-złoty „ ratunkowa folia przeciwwstrząsowa” - 5 szt.  
9. Zestaw opatrunkowy 
Opatrunek indywidualny A 2 szt.  
kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm 5 szt. 
kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm 5 szt.  
gaza opatrunkowa jałowa 1m2 2 szt. 
gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2 2 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 4 szt. 
opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm 8 szt. 
chustka trójkątna włókninowa 2 szt. 
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chustka trójkątna z tkaniny 2 szt. 
opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm 3 szt.  
opaska elastyczna dziana o szer. 12 cm 3 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.  
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.  
plaster z opatrunkiem Prestovis Plus lub równoważny - 6cm x 1 m - 1 
szt. 
przylepiec bez opatrunku Polovis Plus lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
przylepiec bez opatrunku Polopor lub równoważny 5cm x 5m - 1 szt. 
10. Zestaw uzupełniający : 
aparat do płukania oka 1 szt.  
rękawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par  
worek plastikowy na odpady 5 szt. po min 20 l  
płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)  
nożyczki ratownicze 1 szt.  
nóż do cięcia pasów /młotek bezpieczeństwa 1 szt.  
folia do przykrywania zwłok 3 szt. 
11. Opatrunki na oparzenia schładzająco – łagodzące 
Zestaw opatrunków hydrożelowych : o wymiarach: 10 x 10 cm 2 szt.  
 
Pozycja 294qq – Dostawa i montaż – Zestaw ratownictwa 
medycznego WOPR – deska 
Wykonana z pianki polietylenowej, zaś jej zewnętrzna część z 
polietylenu o dużej gęstości zapewniając niewielką wagę i unoszenie 
się na wodzie. Konstrukcja deski wzmocniona prętami z włókna 
szklanego. 
Wyposażona w 14 dużych uchwytów po siedem z obu stron. 12 kołków do zacisków na szybkozłącza (po 6 z 
każdej strony) 
Pasy wyposażone w "pętlę" mocujemy do odpowiednio przygotowanych 10-ciu uchwytów po pięć z każdej 
strony. 
Waga: 6,2 kg ± 0,2 kg 
Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm  
Uchwyty: 14, Kołki zacisków na szybkozłącze: 12,  
Przepuszczająca promienie rentgenowskie, unosząca się na wodzie. 
Wytrzymałość konstrukcji: bez szkody rozłożone obciążenie przekraczające 1100 kg. 
 
 
Pozycja 294tt – Dostawa i montaż – Apteczka pierwszej pomocy 
Opakowanie stanowi zamykana kaseta metalowa nierdzewna z zamkiem patentowym o wymiarach 
390x240x110mm ± 10mm z każdego wymiaru. Wyposażenie musi posiadać stosowne atesty. 
1. Wata lub kompres jałowy - 1 opak 
2. Gaziki jałowe do dezynfekcji - 10 szt. 
3. Opaska dziana 5cm x 4m - 4 szt. 
4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt. 
5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt. 
6. Opaska z zapinką - 2 szt. 
7 Zestaw plastrów - 1 opak. 
8. Gaza jałowa 1/4m2 lub chusta trójkątna - 2 szt. 
9. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. 
10. Plaster na szpulce - 1 szt. 
11. Kompres jałowy 5cm x 5 cm - 3 opak. 
12. Kompres jałowy 7,5cm x 7,5cm - 3 opak. 
13. Kompres jałowy 10 cm x 10cm - 1 opak. 
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14. Rękawiczki jednorazowe - 2 pary 
15. Nożyczki - 1 szt. 
16. Koc przeciwwstrząsowy - 1 szt. 
17. Instrukcja postępowania powypadkowego - 1 szt. 
18. Wykaz zawartości 
 
 
Pozycje 294ai, 294aj oraz 294ak zostały opisane w odpowiedzi na pytanie nr 272. 
 
 
Pytanie nr 342 
Mając na uwadze treść ust. 3 § 5 wzoru umowy zgodnie z którą obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na 
własny koszt i ryzyko wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, decyzji oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń, 
występujemy o udostępnienie posiadanych przez Zamawiającego, a koniecznych do prawidłowego 
przygotowania procesu inwestycyjnego dla każdego z trzech basenów z osobna: 
1. decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, a jeśli wymagane przepisami - decyzji środowiskowych, 
2. uzgodnień z gestorami sieci, zezwoleń, umów dot. przyłączy, zgód na likwidacje kolizji, dotyczących m.in. za 
pkt. 10) ust. 1 § 17 wzoru umowy: MZUiM, Katowickich Wodociągów S.A., K1WK Sp. z o. o., PKP Energetyka S.A., 
TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ciepło, GZE S.A., PGNiG, OUG, MOSiR, w tym przedwstępnej umowy 
dzierżawy dla kanalizacji w stronę al. Górnośląskiej lub innego zobowiązania zarządcy do jej zawarcia (zgodnie z 
drugim tiretem lit. c) pkt. 2) pkt. 10 części II SIWZj. 
3. zgód właścicieli nieruchomości -jeśli wymagane, 
4. decyzji na wycinkę drzew, 
5. inwentaryzacji istniejących sieci 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych po stronie Zamawiającego jest takie przygotowanie inwestycji i poczynienie uzgodnień przez 
projektanta, a także uzyskanie decyzji, pozwoleń aby nie dokonywało się przeniesienie na Wykonawcę jako 
zobowiązanego do wykonania robót budowlanych, niedookreślonych obowiązków leżących stricte w gestii 
Zamawiającego jako związanych z przygotowaniem inwestycji. 
Przy utrzymaniu zapisu ust. 3 § 5 prosimy o wyjaśnienie i precyzyjne wskazanie jakie enumeratywnie zgody, 
pozwolenia, uzgodnienia, decyzje (poza uzgodnieniem ze służbami projektu organizacji ruchu) są do uzyskania 
przez Wykonawcę, w tym od jakich konkretnie operatorów sieci/właścicieli instalacji i infrastruktury 
Zamawiający nie uzyskał, nie dysponuje zgodami, zezwoleniami na prowadzenie prac, zabezpieczenie sieci, 
likwidacje kolizji itp. oraz wymienienie jakich dokładnie zgód właścicielskich Zamawiający nie uzyskał. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej przetargu są udostępnione projekty budowlane dla każdej 
lokalizacji, zawierające m.in. uzgodnienia. Pozwolenie na budowę oraz decyzja na wycinkę drzew zostanie 
przekazana wybranemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający przeprowadził wszystkie wymagane 
uzgodnienia z gestorami sieci celem uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli w trakcie realizacji robót wyniknie 
konieczność uzyskania dokumentów wskazanych w ust. 3 § 5 umowy wynikających z działań Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia tych dokumentów na własny koszt i ryzyko.  
 
 
Pytanie nr 343 
Czy autorzy projektu w ramach pełnionego nadzoru autorskiego nad projektem przenieśli na Zamawiającego z 
prawem do dalszego przeniesienia autorskie prawa zależne do dokonywania zmian w projekcie oraz czy 
zobowiązali się do niewykonywania praw autorskich w sposób który byłby niezgodny z celem opracowania 
projektowego tj. realizacji inwestycji ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada prawa zależne do dokumentacji, w tym prawo do upoważnienia innego podmiotu do 
dokonania opracowań dzieła, bez zgody autora. 
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Pytanie nr 344 
W nawiązaniu do treści ust. 4 § 3 wzoru umowy, czy Zamawiający potwierdza że uzyskanie ewentualnego 
zamiennego pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
W przypadku, gdy wykonawca, na etapie realizacji , złoży wniosek dokonania istotnej zmiany projektu i uzyska 
zgodę zamawiającego – wówczas prace projektowe oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji leży w gestii 
wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 345 
Ppkt. 6) pkt. 10 Części II SIWZ stanowi że szczegółowy zakres prac określa: przedmiar robót, projekt umowy oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, bez odwołania do projektów budowlano-wykonawczych. W 
ust. 4 § 1 wzoru umowy czytamy że szczegółowy zakres zamówienia określają dokumentacja projektowa, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy. 
Natomiast ust. 2 Preambuły z wzoru umowy wskazuje że nadrzędne znaczenie dla celów interpretacji przed 
specyfikacjami wykonania i odbioru oraz przed przedmiarem, będą mieć projekty budowlano - wykonawcze. 
Z uwagi na powyższe rozbieżności prosimy o jednolite - dla SIWZ i dla wzoru umowy, wskazanie dokumentów 
stanowiących o szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem właściwej kolejności ich 
obowiązywania, przesądzającej na wypadek rozbieżności. Jednocześnie przy udzielaniu odpowiedzi prosimy o 
rozdzielnie hierarchii ważności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym i wyjaśnienie która z tych 
dwóch dokumentacji będzie wyżej w hierarchii obowiązywania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie treść 
zapisu pkt 10.6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualny wpis brzmi: 

6) Szczegółowy zakres prac określa: 
a) Przedmiar robót (załącznik nr 3 do SIWZ), 

b)  Projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), 

c)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 do SIWZ), 

d) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 4 do SIWZ). 
Powyższy wpis jest kompatybilny z zapisem § 1 ust. 4 umowy. 
Elementy wymienione w preambule umowy określają ważność w przypadku wystąpienia rozbieżności 
interpretacyjnych na etapie realizacji robót. 
Rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym winny zostać wyjaśnione przez Projektanta. 
 
 
Pytanie nr 346 
Czy Zamawiający potwierdza - za treścią pkt.2) ust. 5 § 5 wzoru umowy - że uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie pozostaje po stronie Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Procedurę uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie przeprowadza zamawiający w ścisłej współpracy z 
Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Wszystkie wymagane dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie sporządza Wykonawca. 
 
 
Pytanie nr 347 
W jakim zakresie będzie dotyczyło wykonawców oświadczenie z treści ust. 2 § 3 wzoru umowy o kompletności, 
wystarczalności dokumentacji w stopniu pozwalającym na realizowanie robót zgodnie z projektem, w sytuacji 
kiedy na zgłoszone w pytaniach wątpliwości Zamawiający nie udzieli odpowiedzi lub odpowiedzi nie będą 
wyjaśniać tych wątpliwości jak np. odpowiedź na pytanie nr 28 z dnia 22.12.2016r. która pomimo pytania jak 
będą rozliczane ewentualne roboty wzmocnienia podłoża jakie okażą się konieczne do wykonania po dokonaniu 
odwiertów, przemilcza odpowiedź dotyczącą skutków rozpoznania gruntów przez odwierty lub też w sytuacji 
jeśli Zamawiający nie przedłoży na etapie postępowania przetargowego wykonawcom elementów dokumentacji 
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pomimo zgłoszenia takich braków w drodze pytań jak np. wszystkich projektów budowlanych, dokumentacji 
AKPiA, projektów przyłączenia obiektów do miejskiej sieci teleinformatycznej? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Jednakże – jako 
profesjonalista – winien zapoznać się z dokumentacją w sposób rzetelny, który pozwoli na wykonanie robót 
zgodnie z tym projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku ujawnienia istotnej wady projektowej, która nie została wykryta przez Zamawiający na etapie 
odbioru projektu, a na etapie postępowania o zamówienie publiczne zostanie zgłoszona przez oferenta – 
Zamawiający usunie błąd na etapie postepowania, a jeżeli jest to niemożliwe wprowadzi zmianę do 
dokumentacji na etapie realizacji, a rozliczenia dokona według procedury opisanej w § 16 ÷ 18 umowy (istotna 
zmiana umowy). 
 
 
Pytanie nr 348 
W nawiązaniu do oczekiwania Zamawiającego wyrażonego w treści lit c) i d) ust. 9 § 2 wzoru umowy co do 
przedłożenia na wezwanie zarówno zaświadczenia ZUS jak i kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, mając na uwadze treść opublikowanej na stronie internetowej 
opinii UZP dotyczącej art. 29 ust. 31 ustawy pzp, wskazujemy iż wystarczające - zdaniem Urzędu - jest 
przedłożenie jednego z tych wyżej powołanych dokumentów, co wyczytuje się w treści opinii jako dopuszczalną 
alternatywę - albo zaświadczenie z ZUS albo kopia zgłoszenia do ubezpieczenia. Ponieważ proces budowlany jest 
procesem bardzo dynamicznym, dla uniknięcia konieczności zarówno dublowania dokumentów jak i ekonomiki 
ich uzyskiwania czy Zamawiający poprzestanie na posiadanym przez każdego pracodawcę dowodzie zgłoszenia 
pracownika do ubezpieczeń i wykreśli tym samym dopiero konieczne do uzyskania (na co wyznaczony termin 
14dniowy może być zbyt krótki) zaświadczenie z lit. c) powołanego zapisu, tym bardziej iż oczekiwaniem zapisu 
jest uzyskiwanie tego dokumentu za „ostatni okres rozliczeniowy" (prosimy o zwrócenie uwagi iż zaświadczenie 
z ZUS żądane w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów 
jakich może żądać Zamawiający (...) Dz. U. Nr 1126 z 2016r., przewiduje 3 miesięczną aktualność tego 
dokumentu)? 
 
Odpowiedź: 
W § 2 umowy zmienia się ust. 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, 
Wykonawca, na każde wezwanie, przedłoży Zamawiającemu odpowiednie dowody zgodnie z treścią 
wezwania. Wezwanie winno zawierać wykaz żądanych dowodów z listy dokumentów niżej 
wymienionych oraz terminy dostarczenia, przy czym będzie określało tylko jeden z dokumentów 
opisanych w lit. c) albo lit. d): 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu 
zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu obowiązków i określeniem ilości osób otrzymujących 
minimalne wynagrodzenie. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenie Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania podpisane przez osoby uprawnione do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o którym mowa w pkt 1 powyżej (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty w terminie 14 od otrzymania wezwania 
Zamawiającego. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie 
w terminie 21 od otrzymania wezwania Zamawiającego. 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć zgłoszenie w terminie 21 od otrzymania wezwania Zamawiającego.” 

 
 
Pytanie nr 349 
Czy, z uwagi na zawarte w poprzednim pytaniu uzasadnienie, Zamawiający wyraża zgodę aby zastosowanie 
sankcji kary umownej - o czym mowa w pkt. 1) ust. 9 § 2 wzoru umowy, poprzedzone było dodatkowym 
pisemnym wezwaniem (po upływie pierwszego wyznaczonego terminu) Wykonawcy z wyznaczony terminem na 
złożenie dokumentów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis kary umownej opisanej w § 20 ust. 1 pkt 1e) umowy pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 350 
Postawiony w ust. 7 § 2 wzoru umowy wymóg aby zatrudnienie osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. 
koszty bezpośrednie na podstawie umowy o prace trwało nieprzerwanie przez cały okres realizacji robót 
budowlanych, jest nadmiernym wymogiem i niemożliwym do spełnienia. Rynek pracy jest rynkiem 
dynamicznym, umowy o pracę mające oparcie w kodeksie pracy mogą być zawierane zarówno na okres próbny 
jak i określony, a przy terminie wykonania zamówienia 22 miesięcznym nie jest możliwe zagwarantowanie 
wykonywania prac jedynie osobami których okres zatrudnienia obejmuje cały okres realizacji robót. Koniecznym 
jest wykreślenie niezrozumiałego zapisu ust. 7 § 2 wzoru umowy dot. trwania zatrudnienia i potwierdzenie przez 
Zamawiającego że będzie egzekwował przy wykonywaniu czynności w zakresie realizacji zamówienia o których 
mowa w ust. 6 § 2 wzoru umowy wyłącznie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę gwarantującej minimalna 
wysokość wynagrodzenia za pracę. Czy powyższe Zamawiający potwierdza? 
 
Odpowiedź: 
Zmienia się § 2 ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno zawierać okres zatrudnienia oraz co najmniej 
minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2016 poz.1265) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 września 20015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 
r. (Dz.U. 20015 poz. 1385) i regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy”. 

 
 
Pytanie nr 351 
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zwrot „podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie wymaganym od Wykonawcy" zawarty w treści ust. 3 § 9 wzoru umowy skoro 
wymaganiem dla Wykonawcy jest legitymowanie się budową obiektu basenu, Aquaparku o określonej wartości i 
kubaturze. Czy podwykonawca ma posiadać doświadczenie w zakresie branży robót która zostanie mu 
podzlecona? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w zapytaniu nr 47. 
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Pytanie nr 352 
Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość potrącania kar umownych naliczonych podwykonawcy (z 
tytułów o jakich mowa w umowie podwykonawczej) z wynagrodzeniem podwykonawcy, bez ograniczeń i bez 
zawężenia do kary z tytułu wadliwego wykonania -jak to obecnie stanowią zapisy lit d) i g) pkt. 4 ppkt. 4) 
Załącznika nr 2 do Umowy podobnie w ten sposób powinno być dopuszczone rozliczanie obciążeń z tyt. kosztów 
ogólnych budowy czy ubezpieczenia (lit. a) i c) powołanego zapisu), gdyż potrącenie jest dopuszczalną prawem 
formą zapłaty a kwota ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania może okazać się niewystarczająca 
na pokrycie powyższych naliczeń. Czy z uwagi na znaczną ingerencję Zamawiającego w swobodę umów zapisy lit. 
a) - d) ppkt. 4) pkt.4 Załącznika nr 2 do Umowy zostaną wykreślone? 
 
Odpowiedź: 
Trudno, aby Zamawiający nie ingerował w zapisy umowy dotyczące wynagrodzenia podwykonawcy, skoro za 
płatności odpowiada on na równi z Wykonawcą.  
Zapisy pozostają bez zmian. 
Dodatkowe wyjaśnienia zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 467. 
 
 
Pytanie nr 353 
Czy Zamawiający dopuści w lit a) pkt. 8 Załącznika nr 2 do Umowy złożenie wydruku komputerowego z 
potwierdzeniem dokonania przelewu wraz z kopią faktury podwykonawcy? Takie wydruki nie wymagają 
zamieszczania podpisów, są generowane automatycznie i funkcjonują powszechnie w obrocie gospodarczym. 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 354 
Czy Zamawiający potwierdza że dowody zapłaty o których mowa w pkt. 8 Załącznika nr 2 do Umowy oraz w ust. 
4 § 11 wzoru umowy, uzależniające płatność faktur przez Zamawiającego, dotyczyć mają wymagalnych 
należności podwykonawcy, a tym samym w treści oświadczenia (wzór oświadczenia zamieszczony w Załączniku 
nr 2 do Umowy) w drugim tirecie podwykonawca składa oświadczenie o należnym mu, wymagalnym 
wynagrodzeniu? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w zapytaniu nr 307. 
 
 
Pytanie nr 355 
W związku z kosztorysowym rozliczeniem zadania, prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji opisanych w SIWZ 
pkt. 31 ppkt. e) - wykonanie i montaż 6 szt. bilboardów informacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami pkt 31 SIWZ Oferent winien w kosztach pośrednich uwzględnić koszt wykonania i montażu 
bilboardów informacyjnych. 
 
 
Pytanie nr 356 
W związku z kosztorysowym rozliczeniem zadania, prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji opisanych w SIWZ 
pkt. 31 ppkt. f) - wykonanie i montaż 3 szt. tabliczek informacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami pkt 31 SIWZ Oferent winien w kosztach pośrednich uwzględnić koszt wykonania i montażu 
tabliczek informacyjnych. 
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Pytanie nr 357 
W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowych rysunków oraz parametrów technicznych dotyczących 
świetlików dachowych. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Świetliki dachowe kopułowe, systemowe np. firmy AWAK ICOPAL współczynnik przenikania ciepła nie większy 
niż U =1.3 W/m2K. 
 
 
Pytanie nr 358 
W dokumentacji projektowej nie podano parametrów zjeżdżalni rurowej. Prosimy o uszczegółowienie 
dokumentacji w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Zjeżdżalnia rurowa (rura zamknięta), fi 1000, ocieplona w części zewnętrznego przebiegu, długość ok. 80 m, 
rozwiązanie systemowe np. firmy Amnon Polska. 
 
 
Pytanie nr 359 
W przedmiarach budowlanych jako izolacje fundamentów wskazuje się dwie warstwy izolacji bitumicznych 
natomiast w opisie projektu wskazuje się trzy warstwy. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć dwie warstwy izolacji bitumicznych – tak jak w przedmiarze robót. 
 
 
Pytanie nr 360 
Wg opisu technicznego konstrukcji, fundamenty należy wykonać z betonu C25/30, jednak zaleca się 
zastosowanie betonu C30/37. Prosimy o odpowiedź jaki beton należy przyjąć. 
 
Odpowiedź: 
Na fundamenty należy przyjąć beton C25/30 (jak podano na rysunkach konstrukcyjnych). 
 
 
Pytanie nr 361 
Prosimy o zamieszczenie ostatecznych decyzji zezwalających na wycięcie drzew. 
 
Odpowiedź: 
Decyzje zezwalające na wycinkę drzew zostaną przekazane wybranemu wykonawcy robót budowlanych. 
 
 
Pytanie nr 362 
Zgodnie z zapisem w pkt. 3.3.5. „Pomieszczenia sali sportowej i siłowni" opisu technicznego do projektu 
Architektury, Wykonawca podłogi sportowej musi dołączyć do oferty pisemną autoryzację producenta na 
dystrybucję i montaż zaproponowanej w ofercie nawierzchni sportowej. 
Zgodnie z zapisem SIWZ część IV - Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy składane wraz z ofertą, 
brak informacji o wymogu załączenia w/w dokumentu do oferty. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wyżej 
wymienione informacje dotyczące przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej autoryzacji producenta na 
dystrybucję i montaż zaproponowanej w ofercie nawierzchni sportowej będzie konieczne na etapie uzgodnienia 
dostaw po zawarciu umowy na roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Na etapie składania 
ofert przez wykonawców Zamawiający nie wymaga powyższego dokumentu. 
 
Odpowiedź: 
Do oferty należy dołączyć jedynie dokumenty wskazane w SIWZ, nie należy dołączać żadnej pisemnej autoryzacji 
producenta. 
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Pytanie nr 363 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ część III - Cyt „...Uwaga: W przypadku, jeśli wykonawca składa ofertę na 
więcej niż jedną część to wystarczającym jest dysponowanie po jednej ww. osobie...". Czy Wykonawca składając 
ofertę na 3 części w przedmiotowym postępowaniu, może wykazać dysponowanie tą samą kadrą kierowniczą na 
każdym z obiektów w celu wykazania warunku spełnienia udziału w postępowaniu? 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że w przypadku składania ofert na trzy części, Wykonawca może wykazać dysponowanie tą samą 
kadrą kierowniczą na każdym z obiektów w celu wykazania warunku spełnienia udziału w postępowaniu. 
 
 
Pytanie nr 364 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składając ofertę na 3 części w przedmiotowym postępowaniu, może 
dysponować tą samą kadrą kierowniczą na każdym z obiektów, posiadającą doświadczenie w realizacji inwestycji 
polegającej na budowie basenu/aquaparku w celu otrzymania dodatkowej punktacji w kryterium pozacenowym 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia o wadze 40%? 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że w przypadku składania ofert na więcej części, Wykonawca może wskazać we wszystkich 
częściach te same osoby do pełnienia konkretnej funkcji i otrzyma punkty w każdej części wg zasad opisanych 
w pkt 48.2 SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 365 
Zgodnie z zapisem w pkt. 3 załącznika nr 2 do SIWZ, w celu udowodnienia, że Wykonawca będzie dysponował 
zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, że stosunek łączący firmę, którą reprezentuje z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów 
mu udostępnionych, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów np. poświadczeń, oświadczeń 
lub umów. Prosimy o uściślenie, na jakim etapie postępowania należy załączyć w/w dokumenty. 
 
Odpowiedź: 
Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z dokumentami określonymi w pkt 3 załącznika należy dołączyć do oferty w dniu 
składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 366 
W pkt. 13) załącznika nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do podania jaki zakres usług/dostaw wykona z 
udziałem podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie 
realizacji inwestycji, nie wskazanych w ofercie. Zmiana zakresu robót zleconych podwykonawcom z punktu 
widzenia ustawy PZP może być uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli 
wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do danej części nie została 
wyłączona dopuszczalność zatrudnienia podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji. 
 
 
Pytanie nr 367 
W uwadze do pkt. 13) załącznika nr 1 do SIWZ wskazano błędną/obecnie nieaktualną podstawę prawną w 
zakresie powoływania się na podmiot trzeci. Prosimy o modyfikację załącznika. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie treść 
Uwagi do pkt 13) załącznika nr 1 do SIWZ – Wzoru oferty. Aktualny zapis brzmi: 
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na zasoby 
podmiotu trzeciego, a podmiot ten wykonuje część zamówienia, to wykonawca w swojej ofercie winien również 
podać nazwę (firmę) tych podmiotów (podwykonawców). 
 
 
Pytanie nr 368 
W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w przedmiarach robót, prosimy o zamieszczenie 
ujednoliconych wszystkich przedmiarów robót uwzględniających odpowiedzi z dn. 23.12.2016. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby wnioskodawcy. 
 
 
Pytanie nr 369 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji architektonicznej w formacie *.dwg.  
Dotyczy rysunku fasady FZ4 (promienie gięcia łuków rygli fasady). 

 
 
Odpowiedź: 
Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie udostępni dokumentacji projektowej edytowalnej w 
wersji dwg. 
 
 
Pytanie nr 370 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru instalacji ogrzewania dot. ul. Wczasowa o pozycje od 1 do 16.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje przedmiarowe od 1 do 16 dotyczące instalacji ogrzewania basenu przy ul. Wczasowej zostały 
zamieszczone na stronie internetowej w dniu 23.12.2016 r. w pytaniach i odpowiedziach nr 6. 
 
 
Pytanie nr 371 
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla zestawów hydroforowych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z opisami technicznymi parametry dla wody bytowej i ppoż. są następujące: 
Basen przy ul. Hallera i Kościuszki – woda bytowa q=3,7 l/s; H=18 m 
 woda ppoż. q=2,0 l/s; H=28 m 
 
Basen przy ul. Wczasowej – woda bytowa q=6,7 l/s; H=30 m 
 woda ppoż. q=2,0 l/s; H=36 m 
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Pytanie nr 372 
Jaki ma być standard ceramiki sanitarnej oraz armatury. Prosimy o podanie konkretnych typów tych urządzeń. 
Zgodnie z opisem technicznym wszystkie typy przyborów oraz baterii należy uzgodnić z Inwestorem lub 
Architektem. Specyfikacja taka jest niezbędną do tego aby wszystkie oferty były porównywalne. 
 
Odpowiedź: 
Parametry techniczne armatury zostały określone w dokumentacji projektowej. Standard ceramiki należy przyjąć 
na poziomie firmy KOŁO, Cersanit. Ostateczne zatwierdzenie materiału będzie podlegać akceptacji przez 
Projektanta i Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 373 
Prosimy o podanie typów prysznicy ratunkowych i oczomyjek. 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć standardowe prysznice ratunkowe z oczomyjkami pracujące na wodzie zimnej.  
 
 
Pytanie nr 374 
W przedmiarze inst. wod-kan występuje pozycja „Mieszacz termostatyczny z pompą cyrkulacyjną i całym 
osprzętem…” Proszę o dokładne sprecyzowanie co należy wycenić w tej pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Parametry mieszacza termostatycznego zostały podane w dokumentacji projektowej. W sformułowaniu "całym 
osprzętem" należy ująć wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej pracy oraz eksploatacji wybranego przez 
oferenta urządzenia. 
 
 
Pytanie nr 375 
Pisuary – jakie należy wycenić spłukiwanie, ręczne czy elektroniczne? 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić pisuary spłukiwane przez ręczne uruchomienie 
 
 
Pytanie nr 376 
Prosimy z przekazanie kart katalogowych agregatów skraplających oraz klimatyzatorów. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające ich poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Pytanie nr 377 
Prosimy o odstąpienie od wymogu składania wraz z ofertę pisemnej autoryzacji na dystrybucję i montaż 
zaproponowanej w ofercie nawierzchni sportowej co jest zapisane w opisie technicznym do architektury dla 
wszystkich basenów. Wymóg taki preferuje konkretną firmę dostarczającą podłogę i zamyka drogę do 
późniejszych negocjacji cenowych przez zmniejszenie konkurencji.  
 
Odpowiedź: 
Do oferty należy dołączyć jedynie dokumenty wskazane w SIWZ, nie należy dołączać żadnej pisemnej autoryzacji 
producenta. 
 
 
Pytanie nr 378 
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Dotyczy: III część Katowice – Ligota – Zadole, ul. Wczasowa”. Prosimy o przesłanie kart doboru central 
wentylacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające ich poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Pytanie nr 379 
Dotyczy: III część Katowice – Ligota – Zadole, ul. Wczasowa”. Prosimy o przesłanie karty doboru wentylatorów 
dachowych, kanałowych i oddymiających. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające ich poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Pytanie nr 380 
Dotyczy: III część Katowice – Ligota – Zadole, ul. Wczasowa”. Prosimy o przesłanie karty doboru pomp jakie 
zostały przewidziane w systemie napełniania basenów. 
 
Odpowiedź: 
Baseny są napełniane poprzez zbiornik wyrównawczy, zasilany z instalacji wodociągowej lub bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej (hydrant), tak więc napełnianie niecek odbywa się przy użyciu pompy obiegowej 
instalacji uzdatniania wody, nie ma żadnych dodatkowych pomp służących do napełniania niecek. 
 
 
Pytanie nr 381 
Czy dopuszczają Państwo w ofercie zamianę ramy ślusarki aluminiowej FZ4 z łukowej na prostą?  
 
Odpowiedź: 
Nie, zamiana ramy ślusarki nie jest dopuszczalna. 
 
 
Pytanie nr 382 
Czy Zamawiający może udostępnić decyzję o pozwoleniu na budowy. Czy jest to jedna decyzja na trzy obiekty, 
czy trzy osobne decyzje na każdy obiekt oddzielnie. 
 
Odpowiedź: 
Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy robót budowlanych, będą to trzy 
osobne decyzje na każdy obiekt oddzielnie.  
 
 
Pytanie nr 383 
Czy Zamawiający dysponuje innymi decyzjami, warunkami, zgodami mającymi wpływ na realizowane obiekty. 
Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej projekt budowlany, który zawiera różnego rodzaju 
uzgodnienia. 
 
 
Pytanie nr 384 
Ponieważ wszystkie obiekty leżą w obszarze dawnych wyrobisk górniczych prosimy o informację, jak będą 
rozliczane ewentualne roboty dodatkowe związane z wzmacnianiem podłoża np. iniekcje. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z pozycją przedmiarową, Wykonawca jest zobowiązany wykonać odwierty wraz z opracowaniem 
projektu. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych związanych ze wzmacnianiem 
podłoża, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu, który podejmie decyzję, w jakim trybie zostaną 
rozliczone opisywane prace. 
 
 
Pytanie nr 385 
Prosimy o informację jak ma wyglądać miejsce tymczasowego składowania odpadów i na czym ma polegać 
uzgadnianie z Zamawiającym (pkt 10. 4c) SIWZ). 
 
Odpowiedź: 
W przypadku wątpliwości co do np. lokalizacji miejsca tymczasowego składowania odpadów, sprawę należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
 
 
Pytanie nr 386 
Prosimy o wyjaśnienie czy z zapisu (pkt 10. 4d) SIWZ) wynika, że komplet uzgodnień co do organizacji ruchu w 
rejonie budowy będzie uzgadniany tylko z przedstawicielem Zamawiającego czy w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzi uzgodnienie w/w z wszystkimi stronami w tym służbami miejskimi.  
 
Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu ze wszystkimi stronami. 
 
 
Pytanie nr 387 
Z uwagi na spodziewany wysoki koszt odwiertów kontrolnych SIWZ pkt 31.10.g prosimy o potwierdzenie do 
jakiej głębokości mają być wykonane odwierty, 60 m dla basenu przy ul. Wczasowej i 50 m dla pozostałych 
basenów oraz jakie parametry gruntu należy zbadać. 
 
Odpowiedź: 
Głębokość, do jakiej mają być wykonane odwierty została określona w przedmiarach robót. 
Należy wykonać takie badania gruntu, które jednoznacznie wykluczą lub wskażą konieczność uzdatnienia, 
iniekcji, wzmocnienia itp. podłoża. 
 
 
Pytanie nr 388 
Prosimy o wyjaśnienie jaka dokumentacja ma powstać po wykonaniu odwiertów kontrolnych (mapa szczelin). 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 28. 
 
 
Pytanie nr 389 
Prosimy o informację czy na wykonanie odwiertów kontrolnych należy uzyskać pozwolenie jakiś instytucji 
(Nadzór Budowlany, Wydział Architektury, Urząd Górniczy). 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień 
na własny koszt. 
 
 
Pytanie nr 390 
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Jeżeli wiercenie otworów kontrolnych pociąga za sobą konieczność uzyskania pozwolenia w instytucjach jak 
wyżej prosimy o informację po czyjej stronie będą ewentualne koszty związane z ich uzyskaniem. 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli zajdzie taka konieczność, ewentualne koszty będą po stronie Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 391 
Prosimy o uściślenie co do oczekiwań Zamawiającego w sprawie pni grubych (rodzaj drzewa, numer np. z 
pozwolenia na wycinkę), długość pnia, minimalna średnica kwalifikacyjna, gdyż inaczej przeprowadza się ścinkę z 
odzyskiem a inaczej bez przewidzianego odzysku pni. 
 
Odpowiedź: 
Do oferty należy przyjąć wycinkę z odzyskiem. 
 
 
Pytanie nr 392 
Basen Wczasowa 
Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej na którą powołuje się opis techniczny do projektu konstrukcji 
w punkcie 1 Podstawa Opracowania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja geotechniczna gruntu została udostępniona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
 
 
Pytanie nr 393 
Basen Wczasowa 
Prosimy o podanie właściwej rzędnej poziomu zwierciadła wody gruntowej w opisie do konstrukcji podano że 
zwierciadło swobodne wody gruntowej nawiercono na rzędnej ok 309,5 m n.p.m. natomiast na przekroju A-A 
poziom zero budynku ma rzędną 272,00m n.p.m. 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia części obiektu znacznie poniżej 
tego poziomu konieczne było zaprojektowanie dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych posadzki oraz izolacji 
przeciwwodnej ciężkiej w miejscach narażonych na parcie wody gruntowej. 
 
W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej udostępnił rzut fundamentów budynku przy 
ul. Wczasowej oraz rozwiązanie izolacji przeciwwodnej. 

 
Dodatkowo w rozdziale 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” przedmiaru w branży budowlanej basenu 
przy ul. Wczasowej: 
 
Istniejący zapis: 
 

8 

KNR-W 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym - beton B10 

m3 -610,605 

 
Należy zastąpić: 
 

8 
KNR-W 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym na podłożu 

m3 362,516 



104 

 

gruntowym - beton B10 
610,605  
-461,036  
2129,47*0,1 

 
Dodatkowo należy wprowadzić pozycję: 
 

8a 
KNR-W 2-02 
1104-01 
analogia 

Warstwa zabezpieczająca warstwę izolacji płyty z 
zaprawy cementowej m2 2129,470 

 
Istniejący zapis: 

 

9 
KNR-W 2-02 
0204-03 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z 
zastosowaniem pompy do betonu 

m3 -175,358 

 
Należy zastąpić: 

 

9 

KNR-W 2-02 
0204-03 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z 
zastosowaniem pompy do betonu 
175,358  
-150,734 

m3 24,624 

 
Istniejący zapis: 

 

10 
KNR-W 2-02 
0202-03 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z 
zastosowaniem pompy do betonu 

m3 -152,859 

 
Należy zastąpić: 

 

10 

KNR-W 2-02 
0202-03 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z 
zastosowaniem pompy do betonu 
152,859  
-126,699 

m3 26,160 

 
Istniejący zapis: 

 

11 
KNR-W 2-02 
0205-01 

Płyta żelbetowa na gruncie 
m3 -438,105 

 
Należy zastąpić: 

 

11 

KNR-W 2-02 
0205-01 

Płyta żelbetowa na gruncie C30/37 W10 
438,105  
-295,371  
0,5*2129,47+0,5*434,51 

m3 1424,724 

 
Istniejący zapis: 

 

28 

KNR-W 2-02 
0259-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 
mm 
363 
3094 
8141 

t -179,878 
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15481 
757 
5638 
14881 
5786 
456 
2345 
13559 
1987 
7474 
6690 
2638 
12791 
30884 
3007 
18993 
7835 
17078 
A (obliczenia pomocnicze) 
179878/1000*-1 

 
Należy zastąpić: 
 

28 

KNR-W 2-02 
0259-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopy  
Ławy  
Ławy  
Ławy  
Kanał  
Basen 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 
mm 
363 
3094 
8141 
15481 
757 
5638 
14881 
5786 
456 
2345 
13559 
1987 
7474 
6690 
2638 
12791 
30884 
3007 
18993 
7835 
17078 
A (obliczenia pomocnicze) 
 
179878/1000 
-4,552 
-3,034 
-3,633/313,04*222,34 
-0904/49,06*21,61 
-1,42 

t 304,930 
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sportowy 
Basen 
rekreacyjny 
Posadzka 
podbasenia 
PŁ1, PŁF2, 
PŁF3 

-2,638 
 
-2,345 
 
-15,481 
 
112+38+7,5 

 
Dodatkowo należy wprowadzić pozycję: 

 

28a 
Analiza 
indywidualna 

Zbrojenie na przebicie np. trzpienie HALFEN HDB 
20/425-2/640 

szt. 288,000 

 
Istniejący zapis: 

 

43 
KNR-W 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – pierwsza warstwa 

m2 -3028,062 

 
Należy zastąpić: 

 

43 

KNR-W 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – pierwsza warstwa 
 
3028,062 
-2496,06 

m2 532,002 

 
Istniejący zapis: 

 

44 
KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 

m2 -3028,062 

 
Należy zastąpić: 

 

44 

KNR-W 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wodorozpuszczalne – druga warstwa 
3028,062 
-2496,06 

m2 532,002 

 
Należy usunąć pozycję: 
 

46 
KNR-W 2-02 
0606-01 

Izolacje z folii polietylenowej 
m2 -36,000 

 
Należy usunąć pozycję: 

 

47 
NNRNKB 
202 0618-02 

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
m2 -79,330 

 
Należy wprowadzić pozycję 

 

47a 

KNR BC-02 
0126-04 

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych 
budynków i budowli z bitumicznej powłoki 
grubowarstwowej np. COMBIDIC-2K - powierzchnie 
obciążone wodą ciśnieniową 
2126,24 

m2 3628,655 
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130,27 
0,5*298,85 
79,33 
247,503 
1*28,75 
5,22*51,13 
4,91*15,93 
3,41*50,48 
3,72*98,58 
-5,25*3,25 

 
Należy wprowadzić pozycję 

 

47b 

KNR BC-02 
0301-06 + 
KNR BC-02 
0301-07 

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej 
elastycznej zaprawy np. AQUAFIN 2K na 
powierzchniach pionowych narażonych na działanie 
wody ciśnieniowej (wypełnienie dylatacji) 
0,5*30,28+0,25*3,76*2+0,5*5,25+0,25*11,75 

m2 22,583 

 
 
Pytanie nr 394 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy ze względu na wysoki poziom wody gruntowej konieczne będzie odwadnianie wykopu. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku zajścia takiej konieczności, wykop należy odwadniać. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6q 
KNR-W 2-01 
0607-02 

Igłostudnie o śr. 50 mm wpłukiwane na głębokość 
do 9 m 

szt. 25.000 

 

6r 
analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z wykopów przez czas robót 
fundamentowych 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 395 
Basen Wczasowa 
Jeżeli zajdzie konieczność odwadniania wykopu prosimy o wskazanie technologii odwadniania (igłofiltry?, 
studnie depresyjne?). Prosimy także o wstawienie pozycji kosztorysowej uwzględniającej konieczność 
odwadniania wykopu. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku zajścia takiej konieczności, wykop należy odwadniać. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6q 
KNR-W 2-01 
0607-02 

Igłostudnie o śr. 50 mm wpłukiwane na głębokość 
do 9 m 

szt. 25.000 

 

6r 
analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z wykopów przez czas robót 
fundamentowych 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 396 
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Basen Wczasowa 
Specyfikacja techniczna ST 01.01 Roboty rozbiórkowe. Dotyczy punktu 1.4. Czy dla zakresu jak zdefiniowano jest 
wymagana dokumentacja rozbiórkowa. Czy Zamawiający posiada taką dokumentację, a jeżeli nie to czy w 
ofercie Wykonawca ma ująć jej sporządzenie. Przy tym założeniu niezbędne jest posiadanie dokumentacji 
technicznej obiektów podlegających rozbiórce.  
 
Odpowiedź: 
Dla rozbiórki jest wymagana i jest sporządzona dokumentacja projektowa. Projekt rozbiórki zawarty jest w 
projekcie budowlanym udostępnionym na stronie internetowej. 
 
 
Pytanie nr 397 
Basen Wczasowa 
Prosimy o potwierdzenie, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x 
papę izolacyjną na lepiku. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x papę 
izolacyjną na lepiku. 
 
 
Pytanie nr 398 
Basen Wczasowa 
Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy zastosować przy wycenie izolacji powłokowych bitumicznych w 
pozycjach 31, 32,33,34, 40, 41, 42, 43, 60, 67, 68, 69,70, 86, 87, 88, 89, 109 przedmiaru. Z opisu pozycji wynika 
że ma to być roztwór asfaltowy wykonywany na zimno natomiast w opisie do architektury podany jest np. 
IDRObulid AS firmy Kerakoll.  
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować emulsję powłokową bitumiczną wodorozpuszczalną zgodną z SST 0104. Dodatkowo 
informujemy, że wspomniane pozycje dotyczą przedmiaru pierwotnego, a zakres ten należy rozpatrywać 
zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na stronie internetowej przetargu. 
 
Pytanie nr 399 
Basen Wczasowa 
Prosimy o potwierdzenie iż elewacja oznaczona nr 1 na rys elewacji ma być wykonana z płyt kompozytowych z 
rdzeniem PCV. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy. 
 
 
Pytanie nr 400 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu na rys elewacji podana jest blacha 
dachowa kładziona na rąbek stojący, natomiast w STWiORB podana jest membrana hydroizolacyjna PCV + 
profile z tworzywa imitujące rąbek stojący. 
 
Odpowiedź: 
Pokrycie dachu membraną z profilem dekoracyjnym imitującym rąbek stojący. 
 
 
Pytanie nr 401 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy będą opłaty za wycinkę drzew i krzewów. 
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Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 402 
Basen Wczasowa 
Jeżeli opłata administracyjna za wycinki będą po stronie Wykonawcy prosimy o załączenie preliminarza kosztów 
wycinki. 
 
Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 403 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy warstwy pod niecką basenową ze stali nierdzewnej: drobny kliniec frakcja 2-6 mm, 
geowłóknina dzieląca warstwy klinca, gruby kliniec frakcja 8-32 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to 
prosimy o wskazanie pozycji w której należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 404 
Basen Wczasowa 
Prosimy o padanie dokładnej grubości warstw klinca drobnego frakcja 2-6mm oraz klinca grubego 8-32mm. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 405 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 w 
wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w której pozycji należy ja wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 wchodzi w zakres przetargu. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6s 

KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

m3 1921,815 

 
 
Pytanie nr 406 
Basen Wczasowa 
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Prosimy czy podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w której pozycji należy ją wycenić. Jaką grubość piasku należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6s 

KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

m3 1921,815 

 
 
Pytanie nr 407 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy szafki ubraniowe w pomieszczeniu nr 020 wchodzą w zakres przetargu jeżeli tak to w 
której pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 408 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy sauny fińskie kompletnie wyposażone w pom 032,033 wchodzą w zakres przetargu. 
Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 409 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy sauna turecka kompletnie wyposażona w pom 035 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 410 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy beczka do schładzania po kąpieli w saunie kompletnie wyposażona w pom 029 
wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 411 



111 

 

Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy studnia lodowa kompletnie wyposażona wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w 
jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
 
Pytanie nr 412 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy pryszniców wrażeń kompletnie wyposażonych w pom 030, 031 wchodzą w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 413 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy pomieszczenie wytwornicy pary kompletnie wyposażonego w pom 036 wchodzą w 
zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie pomieszczenia wytwornicy pary zostało uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej 
przetargu w dniu 23.12.2016 r. (w pozycji dotyczącej łaźni tureckiej). Prace budowlane dotyczące 
przedmiotowego pomieszczenia – analogicznie do pozostałych pomieszczeń. 
 
 
Pytanie nr 414 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rynien wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji 
należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 415 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rur spustowych wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej 
pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 416 
Basen Wczasowa 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych wchodzi w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
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Pozycja dot. wycieraczek została uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
Wycieraczki wewnętrzne jako znajdujące się w komunikacji prowadzącej do budynku z zewnątrz, zostały również 
nazwane zewnętrznymi. 
 
 
Pytanie nr 417 
Basen Wczasowa 
Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie siłowni opisane na str. 18 Opisu Technicznego do architektury w 
punktach 1 do 12 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Nie wchodzi. W lokalizacji basenu na ul. Wczasowej nie występuje siłownia, dlatego nie została ujęta w 
przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 418 
Basen Hallera 
Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej na którą powołuje się opis techniczny do projektu konstrukcji 
w punkcie 1 Podstawa Opracowania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja geotechniczna gruntu została udostępniona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
 
 
Pytanie nr 419 
Basen Hallera 
Prosimy o potwierdzenie, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x 
papę izolacyjną na lepiku. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x papę 
izolacyjną na lepiku. 
 
 
Pytanie nr 420 
Basen Hallera 
Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy zastosować przy wycenie izolacji powłokowych bitumicznych w 
pozycjach 31, 32,33,34, 40, 41, 42, 43, 60, 67, 68, 69,70, 86, 87, 88, 89, 109 przedmiaru. Z opisu pozycji wynika 
że ma to być roztwór asfaltowy wykonywany na zimno natomiast w opisie do architektury podany jest np. 
IDRObulid AS firmy Kerakoll.  
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować emulsję powłokową bitumiczną wodorozpuszczalną zgodną z SST 0104. Dodatkowo 
informujemy, że wspomniane pozycje dotyczą przedmiaru pierwotnego, a zakres ten należy rozpatrywać 
zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na stronie internetowej przetargu. 
 
 
Pytanie nr 421 
Basen Hallera 
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu na rys elewacji podana jest blacha 
dachowa kładziona na rąbek stojący, natomiast w STWiOR podana jest membrana hydroizolacyjna PCV + profile 
z tworzywa imitujące rąbek stojący. 
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Odpowiedź: 
Pokrycie dachu membraną z profilem dekoracyjnym imitującym rąbek stojący. 
 
 
Pytanie nr 422 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy będą opłaty za wycinkę drzew i krzewów. 
 
Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 423 
Basen Hallera 
Jeżeli opłata administracyjna za wycinki będą po stronie Wykonawcy prosimy o załączenie preliminarza kosztów 
wycinki. 
 
Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 424 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy warstwy pod niecką basenową ze stali nierdzewnej: drobny kliniec frakcja 2-6 mm, 
geowłóknina dzieląca warstwy klinca, gruby kliniec frakcja 8-32 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to 
prosimy o wskazanie pozycji w której należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 425 
Basen Hallera 
Prosimy o padanie dokładnej grubości warstw klinca drobnego frakcja 2-6mm oraz klinca grubego 8-32mm. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 426 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 w 
wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w której pozycji należy ja wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 wchodzi w zakres przetargu. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Hallera w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6b 
KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 

m3 1943.100 
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publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

 
 
Pytanie nr 427 
Basen Hallera 
Prosimy czy podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w której pozycji należy ją wycenić. Jaką grubość piasku należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Hallera w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

6b 

KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

m3 1943.100 

 
 
Pytanie nr 428 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy szafki ubraniowe w pomieszczeniu nr 020 wchodzą w zakres przetargu jeżeli tak to w 
której pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 429 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy sauny fińskie kompletnie wyposażone w pom 032,033 wchodzą w zakres przetargu. 
Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 430 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy sauna turecka kompletnie wyposażona w pom 035 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 431 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy beczka do schładzania po kąpieli w saunie kompletnie wyposażona w pom 029 
wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
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Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 432 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy studnia lodowa kompletnie wyposażona wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w 
jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 433 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy pryszniców wrażeń kompletnie wyposażonych w pom 030, 031 wchodzą w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 434 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy pomieszczenie wytwornicy pary kompletnie wyposażonego w pom 036 wchodzą w 
zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie pomieszczenia wytwornicy pary zostało uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej 
przetargu w dniu 23.12.2016 r. (w pozycji dotyczącej łaźni tureckiej). Prace budowlane dotyczące 
przedmiotowego pomieszczenia – analogicznie do pozostałych pomieszczeń. 
 
 
Pytanie nr 435 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rynien wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji 
należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 436 
Basen Hallera 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rur spustowych wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej 
pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 437 
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Basen Hallera 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych wchodzi w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja dot. wycieraczek została uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
Wycieraczki wewnętrzne jako znajdujące się w komunikacji prowadzącej do budynku z zewnątrz, zostały również 
nazwane zewnętrznymi. 
 
 
Pytanie nr 438 
Basen Hallera 
Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie siłowni opisane na str. 18 Opisu Technicznego do architektury w 
punktach 1 do 12 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie siłowni jest ujęte w przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 439 
Basen Kościuszki 
Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej na którą powołuje się opis techniczny do projektu konstrukcji 
w punkcie 1 Podstawa Opracowania. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja geotechniczna gruntu została udostępniona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
 
 
Pytanie nr 440 
Basen Kościuszki 
Prosimy o potwierdzenie, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x 
papę izolacyjną na lepiku. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że pod stopami i ławami fundamentowymi należy wycenić jako izolację poziomą 2x papę 
izolacyjną na lepiku. 
 
 
Pytanie nr 441 
Basen Kościuszki 
Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy zastosować przy wycenie izolacji powłokowych bitumicznych w 
pozycjach 31, 32,33,34, 40, 41, 42, 43, 60, 67, 68, 69,70, 86, 87, 88, 89, 109 przedmiaru. Z opisu pozycji wynika 
że ma to być roztwór asfaltowy wykonywany na zimno natomiast w opisie do architektury podany jest np. 
IDRObulid AS firmy Kerakoll.  
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować emulsję powłokową bitumiczną wodorozpuszczalną zgodną z SST 0104. Dodatkowo 
informujemy, że wspomniane pozycje dotyczą przedmiaru pierwotnego, a zakres ten należy rozpatrywać 
zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na stronie internetowej przetargu. 
 
 
Pytanie nr 442 
Basen Kościuszki 
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Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu na rys elewacji podana jest blacha 
dachowa kładziona na rąbek stojący, natomiast w STWiOR podana jest membrana hydroizolacyjna PCV + profile 
z tworzywa imitujące rąbek stojący. 
 
Odpowiedź: 
Pokrycie dachu membraną z profilem dekoracyjnym imitującym rąbek stojący. 
 
 
Pytanie nr 443 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy będą opłaty za wycinkę drzew i krzewów. 
 
Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 444 
Basen Kościuszki 
Jeżeli opłata administracyjna za wycinki będą po stronie Wykonawcy prosimy o załączenie preliminarza kosztów 
wycinki. 
 
Odpowiedź: 
Koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Miasto Katowice, a Wykonawca ponosi koszty związane z 
realizacją wycinki i nasadzeń. 
 
 
Pytanie nr 445 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy warstwy pod niecką basenową ze stali nierdzewnej: drobny kliniec frakcja 2-6 mm, 
geowłóknina dzieląca warstwy klinca, gruby kliniec frakcja 8-32 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to 
prosimy o wskazanie pozycji w której należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 446 
Basen Kościuszki 
Prosimy o padanie dokładnej grubości warstw klinca drobnego frakcja 2-6mm oraz klinca grubego 8-32mm. 
 
Odpowiedź: 
Grubości poszczególnych frakcji należy przyjąć zgodnie z technologią wybranego producenta niecek 
basenowych. Sumaryczna grubość przyjęta w przedmiarze to 30 cm. 
 
 
Pytanie nr 447 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 w 
wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w której pozycji należy ja wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa grubości 20 cm pod posadzką na gruncie w poziomie +/-0.00 wchodzi w zakres przetargu. 
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W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Kościuszki w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

8b 

KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

m3 2019.576 

 
 
Pytanie nr 448 
Basen Kościuszki 
Prosimy czy podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w której pozycji należy ją wycenić. Jaką grubość piasku należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Podsypka piaskowa pod posadzkę w podbaseniu poziom -3,54 wchodzi w zakres przetargu. 
W związku z tym do rozdziału 1 „Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Kościuszki w zakresie branży budowlanej należy wprowadzić pozycję: 
 

8b 

KNR-W 2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej na podłożu gruntowym - piasek 
zagęszczony na mokro 

m3 2019.576 

 
 
Pytanie nr 449 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy szafki ubraniowe w pomieszczeniu nr 020 wchodzą w zakres przetargu jeżeli tak to w 
której pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 450 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy sauny fińskie kompletnie wyposażone w pom 032,033 wchodzą w zakres przetargu. 
Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 451 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy sauna turecka kompletnie wyposażona w pom 035 wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli 
tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
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Pytanie nr 452 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy beczka do schładzania po kąpieli w saunie kompletnie wyposażona w pom 029 
wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 453 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy studnia lodowa kompletnie wyposażona wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to w 
jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja zostały uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 454 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy pryszniców wrażeń kompletnie wyposażonych w pom 030, 031 wchodzą w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pozycje zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r.  
 
 
Pytanie nr 455 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy pomieszczenie wytwornicy pary kompletnie wyposażonego w pom 036 wchodzą w 
zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie pomieszczenia wytwornicy pary zostało uzupełnione i zamieszczone na stronie internetowej 
przetargu w dniu 23.12.2016 r. (w pozycji dotyczącej łaźni tureckiej). Prace budowlane dotyczące 
przedmiotowego pomieszczenia – analogicznie do pozostałych pomieszczeń. 
 
 
Pytanie nr 456 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rynien wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji 
należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 457 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż rur spustowych wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej 
pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
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Odpowiedź: 
Przedmiotowa pozycja została uwzględniona w przedmiarze robót branży budowlanej. 
 
 
Pytanie nr 458 
Basen Kościuszki 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych wchodzi w zakres 
przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je uwzględnić oraz z jakiego materiału mają być wycenione. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja dot. wycieraczek została uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej przetargu w dniu 
23.12.2016 r. 
Wycieraczki wewnętrzne jako znajdujące się w komunikacji prowadzącej do budynku z zewnątrz, zostały również 
nazwane zewnętrznymi. 
 
 
Pytanie nr 459 
Basen Kościuszki 
Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie siłowni opisane na str. 18 Opisu Technicznego do architektury w 
punktach 1 do 12 wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy je wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie siłowni jest ujęte w przedmiarze. 
 
 
Pytanie nr 460 
Z uwagi na powyższe niejasności oraz długi okres urlopowy świąteczno- noworoczny prosimy o przesuniecie 
terminu składania ofert do 04.02.2017 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 461 
Prosimy o wskazanie kto ma być Beneficjentem gwarancji wadialnej wraz z podaniem dokładnego adresu oraz nr 
NIP Beneficjenta. 
 
Odpowiedź: 
Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Miasto Katowice, adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,  
NIP: 634 001 01 47. 
 
 
Pytanie nr 462 
Czy Zamawiający formułując treść § 5 ust. 3 pkt 6) w związku z § 5 ust. 5 pkt 2) założył, iż obowiązkiem 
Wykonawcy jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (obiektów)? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w zapytaniu nr 346. 
 
 
Pytanie nr 463 
Czy Zamawiający formułując treść § 8 ust 5, założył, iż 7 (siedmio) dniowy termin na opracowanie programu 
naprawczego rozpoczyna się z pierwszym dniem upływu 4 tygodniowego okresu opóźnienia w realizacji kamieni 
milowych? 
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Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 464 
Czy Zamawiający formułując treść § 17 ust. 1 pkt 7) lit e) założył, iż wskazanych termin 2 (dwóch) tygodni dotyczy 
zdarzenia jednorazowego czy też sumy dni? 
 
Odpowiedź: 
Dotyczy zdarzenia jednorazowego. 
 
 
Pytanie nr 465 
Czy Zamawiający formułując treść § 21 ust. 1 pkt 6) dopuszcza, iż przez pojęcie „wielokrotne” (art. 143c ust 7 
PZP) należy rozumieć w myśl wykładni językowej, co najmniej trzykrotność zdarzenia nie zaś jak to przyjął 
Zamawiający dwukrotność i czy w związku z tym dopuszcza zmianę formularza umowy w tym zakresie? 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 466 
Czy Zamawiający formułując treść Załącznika nr 2 do formularza umowy w ustępach 4 pkt 4) założył, iż 
dopuszczalne będzie zobowiązanie podwykonawcy do wpłaty w terminie wskazanym w umowie kwot objętych 
pkt a), b), c) a następnie w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku dokonanie potrącenia z należnego 
podwykonawcy wynagrodzenia na poczet niedopełnionego zobowiązania podwykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Dozwolone potrącenia określono w ust. 4 pkt. 4 lit. f) i g) załącznika nr 2 do umowy. Brak zapłaty kwot objętych 
lit. a) b) lub c) uprawnia wykonawcę do dochodzenia swoich należności na zasadach ogólnych. Jednakże, 
złożenie przez wykonawcę oświadczenia o potraceniu w myśl art. 498 i 499 k.c. winno być poprzedzone 
złożeniem do Zamawiającego stosownej informacji o zaleganiu przez podwykonawcę w zapłacie należnych 
wykonawcy wierzytelności.  
 
 
Pytanie nr 467 
Czy Zamawiający formułując treść Załącznika nr 2 do formularza umowy w ustępach 4 pkt 4) lit d) w związku z 
pkt 4) lit g) założył możliwość ujęcia katalogu kar umownych w ujęciu negatywnym lub pozytywnym, albowiem 
obecna treść wskazanych zapisów pozostawia pole do interpretacji, tymczasem zaś Zamawiający winien wskazać 
kryteria żądania zmian w treści umowy podwykonawczej w sposób nie budzący wątpliwości. 
 
Odpowiedź: 
Zapis lit. d) należy rozumieć jako brak możliwości potrącenia z wierzytelności powstałej z tytułu umowy 
o podwykonawstwo innych kar umownych naliczonych w wyniku nienależytego wykonania innych 
niezwiązanych zobowiązań umownych (niewyszczególnionych w przedkładanej umowie) np. brak możliwości 
potrącenia kary naliczonej z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych na innej budowie, niż budowa 
danego basenu. 
Zapis lit. g) odnosi się do kar umownych zastrzeżonych w umowie o podwykonawstwo z tytułu wadliwego 
wykonania umowy rozumianego jako niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 
 
 
Pytanie nr 468 
Czy Zamawiający formułując treść Załącznika nr 3, Dział V pkt. 20 założył, iż usprawiedliwienie nieobecności 
będzie wymagało aktywności ze strony Wykonawcy, nie będzie zaś (jak to ma miejsce w obecnym brzmieniu 
zapisu) uprawniało Zamawiającego do poczynienia jednostronnych ustaleń oraz automatycznie uprawniało 
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Zamawiającego do stosowania praw z gwarancji odpowiednio do przypadku gdy Wykonawca odmawia usunięcia 
wad? Wykonawca może nie mieć możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności w chwili i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego stąd sankcja wynikająca z tego zapisu jest zbyt daleko idąca, w związku z tym 
wnioskujemy o jego zmianę poprzez dodanie zapisu wprowadzającego konieczność dokonania przez 
Zamawiającego wezwania do stawiennictwa Wykonawcy na kolejny termin wraz z usprawiedliwieniem swej 
nieobecności przed dniem kolejnego terminu, pod rygorem stosowania sankcji opisanych w dotychczasowym 
brzmieniu zapisu? 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.  
Zapis pkt 20 jest ściśle związany z pkt 19, gdzie jest określony pięciodniowy termin dokonania oględzin od 
momentu otrzymania powiadomienia wykonawcy o zakwestionowaniu zasadności zawiadomienia o wadzie. 
 
 
Pytanie nr 469 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 28a zawierającą 4 szt. kamer TVU zewnętrznych, nie podając ani typu, ani parametrów kamer, co nie 
pozwala jednoznacznie ich zidentyfikować.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ/parametry techniczne kamer w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 470 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych, rozdział 3 – CCTV, w pozycji 28 ujęta została dostawa i 
montaż kamer zewnętrznych obrotowych 2 Mpx PoE w obudowie w ilości 4 szt. Wg odpowiedzi przywołanej 
powyżej należy dopisać do przedmiaru poz. 28a zawierającą kolejne 4 szt. kamer TVU zewnętrznych. W 
zamieszczonym w opisie do projektu zestawienia materiałów wydano 7 szt. kamer kolorowych obrotowych 
zewnętrznych IP 2 Mpx oraz 1 szt. kamery kolorowej obrotowej zewnętrznej „rybie oko” IP 2Mpx; łącznie jest 8 
szt. kamer zewnętrznych. W związku z powyższym naszym zdaniem w poz. 28 powinno być ujęte 7 szt. kamer 
zewnętrznych, natomiast w dodanej poz. 28a – 1 szt. kamery zewnętrznej „rybie oko”.  
Prosimy o stosowną korektę opisów i ilości w pozycjach 28 i 28a.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 471 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 39e zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 915 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 472 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
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W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 48a zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 473 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 49a zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzał pozycji nr 49a, zapewne chodzi o pozycję nr 48b i jej uszczegółowienie jest 
zawarte w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 474 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 54b zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10 kg” w ilości 2 szt., bez podania 
typu tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 475 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 61a zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 140 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 476 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 61b zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 166 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 477 
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Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69a zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 478 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69aa zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez podania typu tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 479 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69aaa zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 12 szt., bez podania typu tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 480 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69c zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 481 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69cc zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 482 
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Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69ccc zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 483 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 69d zawierającą „Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm – podłoże betonowe” w 
ilości 86 m, bez podania typu i wymiarów tego kanału co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i wymiarów kanału, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

69d 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe 

m 86.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69d 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe, o wys. 50mm 

m 86.000 

 
 
Pytanie nr 484 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 178a zawierającą „Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm” w 
ilości 406 m., bez podania typu i średnicy rur co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i średnicy rury, którą należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Należy użyć rur typu DVK. 
 
 
Pytanie nr 485 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 178b zawierającą „Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa” 
w ilości 10 kpl., bez podania typu tych opraw co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu opraw, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 486 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
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W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 181 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w ilości 
200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 487 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 181a „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w 
ilości 200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 488 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 185 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 489 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 185a „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 490 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 185b „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 491 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
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W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV SAT 
zawierający pozycję nr 185c „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 492 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 187 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez 
podania typu tego aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 493 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 187a „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez 
podania typów tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 494 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej  
W odpowiedzi nr 1 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 189 „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek 
poziomy, kabel miedziany do 8 mm” w ilości 100 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 619. 
 
 
Pytanie nr 495 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 28a zawierającą 4 szt. kamer TVU zewnętrznych, nie podając ani typu, ani parametrów kamer, co nie 
pozwala jednoznacznie ich zidentyfikować.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ/parametry techniczne kamer w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 496 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
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W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych, rozdział 3 – CCTV, w pozycji 28 ujęta została dostawa i 
montaż kamer zewnętrznych 2 Mpx PoE w obudowie w ilości 4 szt. W pozycji 29 ujęta została dostawa i montaż 
4 szt. kamer zewnętrznych obrotowych 2 Mpx PoE.  
Wg odpowiedzi przywołanej powyżej należy dopisać do przedmiaru poz. 28a zawierającą kolejne 4 szt. kamer 
TVU zewnętrznych, co daje łącznie 12 szt. kamer zewnętrznych W zamieszczonym w opisie do projektu 
zestawienia materiałów wydano tylko 6 szt. kamer kolorowych obrotowych IP 2 Mpx.  
Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności dotyczących ilości i rodzajów kamer zewnętrznych.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 497 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 40e zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 915 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 498 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55a zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 499 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55b zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 500 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55d zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10 kg” w ilości 2 szt., bez podania 
typu tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
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Pytanie nr 501 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70a zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 502 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70b zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez podania typu tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 503 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 70c zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 140 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 504 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 70d zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 166 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 505 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70f zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
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Pytanie nr 506 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70g zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 507 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70h zawierającą „Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm – podłoże betonowe” w 
ilości 86 m, bez podania typu i wymiarów tego kanału co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i wymiarów kanału, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

70h 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe 

m 86.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70h 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe, o wys. 50mm 

m 86.000 

 
 
Pytanie nr 508 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70i zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 12 szt., bez podania typów tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 509 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70j zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 510 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
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W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 181a zawierającą „Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm” w 
ilości 406 m., bez podania typu i średnicy rur co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i średnicy rury, którą należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Należy użyć rur typu DVK. 
 
 
Pytanie nr 511 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 181b zawierającą „Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa” 
w ilości 10 kpl., bez podania typu tych opraw co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu opraw, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 512 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 183 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w 
ilości 200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 513 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 184 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w 
ilości 200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 514 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 188 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 515 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
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W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 189 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 516 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 190 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 517 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 191 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 518 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 193 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez 
podania typu tego aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 519 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 194 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez 
podania typu tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 520 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki  
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W odpowiedzi nr 16 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 196 „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek 
poziomy, kabel miedziany do 8 mm” w ilości 100 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 620. 
 
 
Pytanie nr 521 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 28a zawierającą 4 szt. kamer TVU zewnętrznych, nie podając ani typu, ani parametrów kamer, co nie 
pozwala jednoznacznie ich zidentyfikować.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ/parametry techniczne kamer w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 522 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych, rozdział 3 – CCTV, w pozycji 28 ujęta została dostawa i 
montaż kamer zewnętrznych 2 Mpx PoE w obudowie w ilości 4 szt.; w pozycji 29 ujęto została dostawa i montaż 
kamer zewnętrznych obrotowych 2 Mpx PoE w obudowie w ilości 4 szt. Wg odpowiedzi przywołanej powyżej 
należy dopisać do przedmiaru poz. 28a zawierającą kolejne 4 szt. kamer TVU zewnętrznych, co łącznie da 12 szt. 
kamer zewnętrznych. W zamieszczonym w opisie do projektu zestawienia materiałów wydano 7 szt. kamer 
kolorowych obrotowych zewnętrznych IP 2 Mpx oraz 1 szt. kamery kolorowej obrotowej zewnętrznej „rybie 
oko” IP 2Mpx; łącznie jest więc 8 szt. kamer zewnętrznych.  
Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i stosowną korektę przedmiaru robót.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 523 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 3 - CCTV o 
pozycję nr 40e zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 915 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu o typ kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 524 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55a zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
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Pytanie nr 525 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55b zawierającą „Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie” w 
ilości 1 urządzenie, bez podania typu tego urządzenia co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów odbiornika, który należy wycenić.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 526 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 4 – 
Nagłośnienie o pozycję nr 55d zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10 kg” w ilości 2 szt., bez podania 
typu tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 527 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70a zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 528 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70b zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez podania typu tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 529 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 70c zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 140 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
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Pytanie nr 530 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 - LAN o 
pozycję nr 70d zawierającą „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm” w ilości 166 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 531 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70f zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 532 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70g zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 533 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70h zawierającą „Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm – podłoże betonowe” w 
ilości 86 m, bez podania typu i wymiarów tego kanału co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i wymiarów kanału, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Istniejący zapis w przedmiarze „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe”: 
 

69d 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe 

m 86.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69d 
KNNR 5 
0111-01 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 
60 mm – podłoże betonowe, o wys. 50mm 

m 86.000 

 
 
Pytanie nr 534 
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Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70i zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 12 szt., bez podania typów tych 
aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typów/parametrów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 535 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 5 – LAN o 
pozycję nr 70j zawierającą „Aparaty elektryczne o masie do 10kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego aparatu 
co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu/parametrów aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 536 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 182a zawierającą „Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm” w 
ilości 406 m., bez podania typu i średnicy rur co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu i średnicy rury, którą należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Należy użyć rur typu DVK. 
 
 
Pytanie nr 537 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru w rozdziale 7 – Instalacje 
elektryczne zewnętrzne o pozycję nr 182b zawierającą „Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa” 
w ilości 10 kpl., bez podania typu tych opraw co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu opraw, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 538 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 185 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w 
ilości 200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 539 
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Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 186 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur” w 
ilości 200 m., bez podania typu tego przewodu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu przewodu, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 540 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 190 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 541 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 191 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
 
 
Pytanie nr 542 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 192 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 543 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 9 – RTV 
SAT zawierający pozycję nr 193 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez podania typu tego 
aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
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Pytanie nr 544 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 195 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 1 szt., bez 
podania typu tego aparatu co uniemożliwia jego zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu aparatu, który należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 545 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 196 „Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg” w ilości 2 szt., bez 
podania typu tych aparatów co uniemożliwia ich zidentyfikowanie i rzetelną wycenę.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typów aparatów, które należy wycenić w tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 546 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera  
W odpowiedzi nr 17 z dnia 22.12.2016 Zamawiający nakazał uzupełnienie przedmiaru o nowy rozdział 10 – 
Tablice informacyjne zawierający pozycję nr 196 „Układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek 
poziomy, kabel miedziany do 8 mm” w ilości 100 m, nie podając jednocześnie w opisie pozycji typu tego kabla.  
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji i podanie typu kabla.  
 
Odpowiedź: 
Zapewne chodzi o pozycję nr 198, odpowiedź udzielona w Pytaniach i odpowiedziach nr 621. 
 
 
Pytanie nr 547 
Ponieważ Zamawiający nie udzielił w dniu 22.12.2016r. odpowiedzi na zadane pytanie nr 28 dotyczące 
konsekwencji stwierdzenia wskutek wykonanych odwiertów anomalii geofizycznych w stosunku do założonych 
przez Zamawiającego (projektanta) m.in. w dokumentacji i w przedmiarze robót zakresów robót ziemnych 
dotyczących wyłącznie przypowierzchniowej wymiany gruntu opartych na dotychczasowych badaniach 
geologicznych przeprowadzonych do głębokości 10 m (obecność gruntów słabonośnych), prosimy o 
jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy Zamawiający potwierdza iż o ile wyniki badań gruntu (odwierty) wskażą 
na konieczność uzdatnienia, iniekcji, wzmocnienia itp. podłoża to będzie zakres prac którego nie obejmuje 
zamówienie podstawowe, (zakres niemożliwy do przewidzenia na etapie opracowania oferty) a tym samym 
będzie rozpatrywany pod kątem przesłanek do zmiany umowy (zarówno umownych jak i ustawowych)?  
 
Odpowiedź: 
Jeżeli wnioski z opracowanej dokumentacji wskażą konieczność uzdatnienia, iniekcji, wzmocnienia itp. podłoża, 
Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu, który podejmie decyzję, w jakim trybie zostaną rozliczone 
opisywane prace. 
 
 
Pytanie nr 548 
Ponieważ podstawą do wystawienia faktury częściowej ma być obmiar powykonawczy wykonanych w danym 
okresie rozliczeniowym (miesięcznym) robót – tak ust. 1 pkt 1) § 11 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie że 
faktury częściowe będą wystawiane na całą wartość robót wykonanych a wynikających z obmiarów, przy czym 
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jednocześnie do łącznej ich sumy stanowiącej 90% wynagrodzenia umownego. Zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 
znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego 
wykonania usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcia tych usług przez Inwestora np. na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych, czy innych dokumentów które zgodnie z umowa maja być przez strony sporządzone. 
Powyższe oznacza że po wykonaniu robót w danym okresie rozliczeniowym cała ta ilość robót musi podlegać 
zafakturowaniu gdyż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go 
dnia od dnia wykonania usługi a wg obowiązujących przepisów, jako moment wykonania usług budowlanych i 
budowlano-montażowych, od którego liczy się ustawowe terminy na wystawienie faktury, należy przyjąć 
faktyczne wykonanie tych usług (co potwierdzi obmiar). Czy zatem Zamawiający potwierdza fakturowanie 
całości robót wykonanych i wykazanych w obmiarze w danym okresie rozliczeniowym?  
 
Odpowiedź: 
Fakturowanie częściowe winno odbywać się zgodne z zatwierdzonym HRF, który będzie określać m.in. 
szczegółowy zakres robót tj. podział na branże wg kosztorysów ofertowych i plan płatności. Podział na branże wg 
kosztorysów ofertowych zawarty w HRF będzie odzwierciedlony w kol.2 w protokole częściowym odbioru 
wykonanych robót, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zatem, fakturowanie miesięczne wynikać 
będzie z ilości potwierdzonych prac dla danej pozycji robót, asortymentu lub elementu do wysokości 90% kwoty 
dla tej pozycji podanej w kol.3 lub ew. kol.4 jeśli wystąpi zmiana. W przypadku, gdy dana branża budowlana, 
element, asortyment zostanie wykonany w całości i wykonawca na podstawie obmiaru powykonawczego i 
geodezji (jeśli wymagana) sporządzi kosztorys powykonawczy, który zostanie zatwierdzony w drodze Aneksu do 
umowy – wówczas w danym okresie rozliczeniowym, w którym doszło do wykonania całości tych robót 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z rzeczywistych ilości. 
 
 
Pytanie nr 549 
W związku z uzasadnieniem zawartym w pytaniu powyżej dotyczącym nałożonego przepisami prawa obowiązku 
podatkowego Wykonawcy i konieczności wystawienia faktury nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego 
wykonania usług przez Wykonawcę który to dzień nie jest tożsamy z datą protokołu, czy datą zawarcia 
porozumień umownych między stronami, czy Zamawiający potwierdza że zawarcie aneksu dedykowanego 
końcowemu rozliczeniu o którym mowa w pkt. 2) ust. 1 § 11 wzoru umowy nastąpi nie później niż do upływu 
ustawowego terminu obowiązku wystawienia faktury przez Wykonawcę, oraz że w pierwszej kolejności będzie 
respektowany przepis prawa nakazujący wystawienie faktury najpóźniej z upływem 30 dni od faktycznego 
wykonania robót? Prosimy o odpowiedź na powyższe.  
 
Odpowiedź: 
W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie nr 548, faktura końcowa może zostać wystawiona po dokonaniu 
odbioru i zatwierdzeniu kosztorysów powykonawczych przez Inżyniera Kontraktu, przy czym w przypadku, gdy 
ostateczne wynagrodzenie obliczone wg § 10 ust. 4 przekroczy kwotę wynagrodzenia umownego, wówczas 
faktura końcowa może być wystawiona z chwilą zawarcia aneksu dedykowanego końcowemu rozliczeniu. Aneks 
jest podstawą do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przez Miasto na kwotę dopłaty. W przypadku, gdy 
aneks jest wymagany Wykonawca może dodatkowo skorzystać z przesłanki zawartej w § 18 ust. 3 umowy 
i płatność końcową podzielić na dwie transze. 
Mając powyższe na wadze, niedopuszczalne jest wystawienie faktury na kwotę wyższą niż zamawiający zaciągnął 
zobowiązanie wynikające z umowy. Aby umożliwić sprawne rozliczenie zadania, Zamawiający skraca terminy 
zastrzeżone dla odbioru końcowego z 35 dni na 28 dni i zmienia § 12 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 
„5. Inżynier Kontraktu przy udziale Zamawiającego rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie do 7 dni, licząc 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej oraz zakończy odbiór w terminie do 21 dni od 
jego rozpoczęcia lub wznowienia, z zastrzeżeniem ust. 6.” 

Zakładając, iż wykonawca zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 2) umowy przedłoży kosztorysy powykonawcze wraz ze 
zgłoszeniem robót do odbioru (rozumianym wg § 7 ust. 3 umowy) zamawiający będzie miał odpowiedni czas na 
zawarcie aneksu, a wykonawca na wystawienie faktury końcowej.  
 
 
Pytanie nr 550 
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W ust. 6 § 12 wzoru umowy zapisane jest że usterki lub uchybienia w przedmiocie umowy stwierdzone w 
odbiorze końcowym przerywają odbiór który zostanie wznowiony ponownie po terminie wyznaczonym na 
usunięcie wad. Tymczasem orzecznictwo – np. wyrok SN z 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/07, wyrok SN z 8 
stycznia 2004r.sygn. akt I CK 24/03 – stanowi że Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić odbioru 
obiektu od braku jakichkolwiek usterek, jest to bowiem reklamacyjne uprawnienie Z-go do żądania poprawy 
tego co zostało wykonane , ale być może zawiera drobne wady wymagające poprawy. Orzeka się bowiem iż z 
powodu drobnych, usuwalnych wad nie może mieć miejsca odmowa dokonania odbioru w terminach na 
czynności przewidzianych w umowie. Czy zatem Zamawiający potwierdza że powołane w treści zapisu ust. 6 § 12 
usterki, uchybienia dotyczą wad istotnych a nie jakichkolwiek stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych?  
 
Odpowiedź: 
Zgłoszone zastrzeżenia w ramach procedury odbioru końcowego nie mogą być traktowane jako wady dzieła 
podlegające reklamacji na podstawie §13 lub §14 umowy. Rękojmia za wady i gwarancja jakości rozpoczyna się 
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Zastrzeżenia zgłoszone podczas odbioru winny być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte bądź uzupełnione, a w przypadku stwierdzenia wady istotnej zostaną 
zastosowane odpowiednie przepisy ogólne. 
 
 
Pytanie nr 551 
W związku z treścią ust. 2 § 14 wzoru umowy oraz treścią pkt. 11 Załącznika nr 3 do Umowy – Oświadczenie 
gwarancyjne, w okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca ma ponosić koszty obowiązkowych 
przeglądów serwisowych. Zgodnie z doktryną w ramach okresowych przeglądów serwisowych koniecznych do 
utrzymania gwarancji nie powinien się mieścić koszt pokrycia materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych - tak 
np. wyrok SO z dnia 20.08.2014r. sygn. akt II Ca 450/14 gdzie wskazano że odpowiedzialność gwarancyjna wiąże 
się wyłącznie z wystąpieniem wad fizycznych i nie może dotyczyć okoliczności zależnych w 100% od poprawności 
eksploatowania sprzętu przez użytkownika który to sposób bezsprzecznie wpływa na zużycie oraz na 
częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych. Wg treści uzasadnienia powołanego wyroku cyt: ,,… . W 
przypadku urządzeń mechanicznych oczywiste jest że praca tych urządzeń wiąże się z odpowiednim zużyciem 
takich materiałów i konieczne jest ich uzupełnianie bądź okresowa wymiana , podobnie jak konieczne jest 
dostarczanie energii elektrycznej niezbędnej dla ich pracy. Nie można więc przyjąć aby cena oferty obejmowała 
również tego rodzaju materiały.” Czy zatem Zamawiający potwierdza że koszty materiałów eksploatacyjnych, 
zużywających się itp. ponosił będzie Zamawiający?  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem pkt 31 ppkt. 10 lit. cc) SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztach pośrednich cyt. 
„koszty gwarancji i płatnych serwisów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń /../ wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi”.  
Jeżeli jednak w okresie gwarancji Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż uszkodzenie materiału wynika 
z rażącego zaniedbania warunków eksploatacji sprzętu – koszt materiału pokryje użytkownik. 
 
 
Pytanie nr 552 
Wymieniając podstawy ustawowe zmian umowy w treści ust. 1 i ust. 3 § 16 wzoru umowy w sposób 
nieuprawniony Zamawiający pominął obowiązywanie przepisu art. 144 ust.1 pkt.6) ustawy pzp, a jednocześnie 
wykorzystując treść przepisu zlimitował wartościowo ( patrz ust. 2 § 18 ) umowne przesłanki do zmiany 
wynagrodzenia z pkt. 1)-3) ust. 1 § 18 wzoru umowy. Opinia Urzędu Zamówień publicznych dotycząca treści 
powołanego przepisu prawa zamieszczona na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-
publicznych/zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego, jasno wskazuje że ,, …. każda z przesłanek 
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. , 1-6 stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej 
regulacji. (…) Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ 
lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z 
powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w 
SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy 
możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt. 1 
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ustawy Pzp.” Tym samym wnioskujemy o wykreślenie wartościowego limitu z ust. 2 § 18 wzoru umowy w 
sytuacji kiedy przesłanka zmiany dotycząca łącznej wartości zmian umowy jest niezależną od przewidzianych w 
postanowieniach umownych wprowadzonych w trybie art. 144 ust. 1 pkt.1), możliwą do wykorzystania w 
powołaniu na przepis prawa okolicznością uzasadniająca zmianę umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę?  
 
Odpowiedź: 
Zmienia się treść § 18 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt. 1) ÷ 3) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia odpowiednio robót dodatkowych, robót 
zamiennych, robót tymczasowych, usług i dostaw (w tym prac towarzyszących) niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy . Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie wniosek, o którym mowa w §16 ust. 3 umowy 
oraz zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu kosztorys sporządzony z zastosowaniem cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystępujących w kosztorysie ofertowym, 
dla których nie można ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie 
wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących 
składników cenotwórczych: 

a) Stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa śląskiego wg publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. 

b) Koszty pośrednie „Kp” (R, S) - minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. 
c) Zysk Kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu. 
d) Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich 

cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, 
a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

e) Nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.” 
 
 
Pytanie nr 553 
W lit a) i lit.b) pkt. 1) ust. 1 § 20 umowa przewiduje naliczanie kar umownych Wykonawcy za opóźnienie a więc 
okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. Obecne brzmienie oznacza konieczność zapłaty kar umownych w 
sytuacji niedotrzymania terminu z powodów na które Wykonawca może nie mieć wpływu jak np. działania lub 
zaniechania Zamawiającego. Występujemy zatem o zamianę ,,opóźnienia” na ,,zwłokę”. Czy Zamawiający zgadza 
się z powyższym?  
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 312. 
 
 
Pytanie nr 554 
Dot. Oświadczenia (JEDZ) Jednolity europejski dokument zamówienia:  
Załączony przez Zamawiającego JEDZ - PDF – zawiera w Części IV Kryteria kwalifikacji m.in.:  
- pkt. A: Kompetencje; pkt. B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; pkt. C: Zdolność techniczna i zawodowa; D: 
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego, natomiast JEDZ – xml. nie posiada tych 
informacji prosimy wobec powyższego o skorygowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami stawianymi w 
SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
W załączonych na stronie zamawiającego formularzach JEDZ/ ESPD nie ma rozbieżności.  
Wersja xml tak samo jak wersja pdf nie zawiera opisu kryteriów kwalifikacji. W wersji Pdf w sekcji IV jest tylko 
przygotowane miejsce dla skonkretyzowania warunków, ale ich podano.  
W sekcji IV formularza JEDZ /ESPD wykonawca jedynie oświadcza czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria 
kwalifikacji” poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji „tak” lub „nie”.  
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Pytanie nr 555 
Proszę o potwierdzenie, że wskazanie nazwy firmy podwykonawcy w Oświadczeniu JEDZ jest wymagane 
wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na etapie składania oferty dokonał już wybory podwykonawcy i wie, 
która konkretnie firma wykona dany zakres robót, natomiast w przypadku, gdy wykonawca nie wybrał jeszcze 
podwykonawcy nie należy podawać wykazu proponowanych podwykonawców.  
 
Odpowiedź: 
W sytuacji, gdy wykonawca dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej nie będzie polegał na potencjale podmiotu trzeciego, to w oświadczeniu JEDZ wykonawca podaje 
nazwę podwykonawcy jeśli dokonał już wybory podwykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 556 
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 35 Zamawiającego z dnia 22.12.2016r. w której brak wyjaśnienia jak będą 
liczone punkty dotyczące kryterium - „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40% - z pkt. 
48.2 SIWZ, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie punktował najwyższą liczbą punktów osoby 
spełniające doświadczenie w pkt. 14.2. SIWZ ale które posiadają największą liczbę wykazanych realizacji budów 
basenu / aquaparku. Tym samym że maksymalną liczbę punktów tj. dla przykładu 50 punktów, uzyska osoba w 
specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń z 5 letnim doświadczeniem, o ile sposób złożonych ofert 
dla danego zadnia będzie miała wykazaną największą liczbę budów basenu/Aquaparku, a pozostałe osoby w tej 
specjalności (spełniające wymagane doświadczenie z pkt. 14.2. SIWZ) otrzymają stosowanie do liczby 
posiadanych w doświadczeniu realizacji basów/Aquaparków odpowiednio mniejszą liczbę punktów.  
Jeśli Zamawiający powyższe potwierdza wówczas jest potrzeba wprowadzenia odpowiedniego wzoru 
matematycznego, który pozwoli na odpowiednią ocenę ofert w tym kryterium. W obecnym zapisie, z uwagi na 
powyższe, kryterium nie jest możliwe do policzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący liczenia punktacji został opisany w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 557 
Regenerując udostępniony dokument Oświadczenia (JEDZ) w formacie .xml poprzez stronę 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl Wykonawca otwierając JEDZ ma automatycznie zaznaczone, niektóre 
odpowiedzi.  
W części V Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów - po zaimportowaniu dokumentu automatycznie 
zostaje zaznaczona odpowiedź NIE, której Wykonawca nie możne odznaczyć pozostawiając puste pola. 
Wykonawca powinien odpowiedzieć na tą Część jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które maja być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów (…).  
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca na zostawić odpowiedź NIE w tej części, jeśli 
natomiast Zamawiający nie wyraża zgody to proszę o informację w jaki sposób ma Wykonawca podejść do 
uzupełniania dokumentu. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien pozostawić odpowiedź NIE.  
 
 
Pytanie nr 558 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku punktu 
odwodnienia plaży basenowej wraz z uzupełnieniem przedmiarów instalacji wod-kan o punkty odwodnienia 
(kratki odwadniające). Brak pozycji w przekazanych przedmiarach dla powyższego zakresu.  
 
Odpowiedź: 
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Odwodnienie plaży basenowej w oparciu o płytki basenowe „kształtki” odwadniające, sposób wykonania 
podłączenia dostosować do linii designerskiej wybranego producenta płytek basenowych. W zakresie instalacji 
wod-kan jest podłączenie króćców odwodnienia plaży do instalacji kanalizacyjnej. 
 
 
Pytanie nr 559 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku punktu 
odwodnienia natrysków wraz z uzupełnieniem przedmiarów instalacji wod-kan o punkty odwodnienia 
(odwodnienie liniowe lub punktowe natrysków). Brak ujętego zakresu w przekazanych przedmiarach.  
 
Odpowiedź: 
Odwodnienia natrysków - należy traktować jako wyprofilowane kształtkami ceramicznymi odpływy - sposób wykonania 
podłączenia dostosować do wybranego producenta płytek basenowych. W zakresie instalacji wod-kan jest 
podłączenie króćców odwodnienia do instalacji kanalizacyjnej. 
 
 
Pytanie nr 560 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Instalacja wod-kan. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiarów o pozycję mieszacza dla natrysku wrażeń. Brak pozycji w przedmiarach.  
 
Odpowiedź: 
Przyjęto w projekcie, że mieszacz jest elementem wybranego przez Oferenta natrysku wrażeń, a parametry 
mieszacza dostosowane do wymagań danego natrysku. 
 
 
Pytanie nr 561 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Instalacja grzewcza. Prosimy o informację, czy instalacja 
ogrzewania podłogowego ma być układana na izolacji (styropianie). W projekcie instalacji grzewczej oraz na 
przekrojach warstw posadzkowych w architekturze brak informacji o izolacji cieplnej. Jeśli izolacja ma być 
zastosowana to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
 
Odpowiedź: 
Izolacja termiczna zgodnie z projektem została przewidziana w zakresie montażu instalacji ogrzewania 
podłogowego. Należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego dostawcy systemu ogrzewania 
podłogowego. W projektowanym rozwiązaniu zastosowano rolowane płyty izolacyjne z folią oraz płyty 
izolacyjne typu PS. Wyżej opisane elementu są zawarte w pozycji 69 przedmiaru dot. montażu ogrzewania 
podłogowego 335m2 zgodnie z KNR0-310301-02. 
 
 
Pytanie nr 562 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Instalacja wentylacji mechanicznej. Zgodnie z opisem w 
projekcie wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej punkt 8.3 „Kanały wentylacyjne służące do 
ogrzewania izolować izolacją grubości 50mm”. W przekazanych przedmiarach brak takiej pozycji. Prosimy o 
uzupełnienie pozycji w przedmiarach.  
 
Odpowiedź: 

W związku z brakiem przedmiotowej izolacji w przedmiarach, do rozdziału 1 „Wentylacja” przedmiaru 
„Instalacja wentylacji i klimatyzacji” dla basenu przy ul. Wczasowej należy dodać następujące pozycje: 

97a 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 30mm 

m2 2450.000 

 

97b 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 50mm 

m2 1950.000 



144 

 

 

W związku z brakiem przedmiotowej izolacji w przedmiarach, do rozdziału 1 „Wentylacja” przedmiaru 
„Instalacja wentylacji i klimatyzacji” dla basenu przy ul. Hallera należy dodać następujące pozycje: 

96e 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 30mm 

m2 2450.000 

 

96e 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 50mm 

m2 1950.000 

 

W związku z brakiem przedmiotowej izolacji w przedmiarach, do rozdziału 1 „Wentylacja” przedmiaru 
„Instalacja wentylacji i klimatyzacji” dla basenu przy ul. Kościuszki należy dodać następujące pozycje: 

96e 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 30mm 

m2 2450.000 

 

96e 
KNR 9-
160101-06 

Izolacja kanałów: wełna mineralna powlekana folią 
aluminiową - gr. 50mm 

m2 1950.000 

 
 
Pytanie nr 563 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. W Przedmiarach instalacji wentylacji mechanicznej pozycja nr 54 i 55 brak 
długości nawiewnika szczelinowego. Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje 54 i 55 dotyczą nawiewników okrągłych sufitowych z nawiewem szczelinowym. Dla takiego typu 
nawiewników nie jest konieczne podawanie długości. 
 
 
Pytanie nr 564 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. W Przedmiarach instalacji wentylacji mechanicznej pozycja nr 52 i 53 brak 
długości nawiewnika szczelinowego. Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje 52 i 53 dotyczą nawiewników okrągłych sufitowych z nawiewem szczelinowym. Dla takiego typu 
nawiewników nie jest konieczne podawanie długości. 
 
 
Pytanie nr 565 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W Przedmiarach instalacji wentylacji mechanicznej pozycja nr 53 i 54 brak 
długości nawiewnika szczelinowego. Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź: 
Pozycje 53 i 54 dotyczą nawiewników okrągłych sufitowych z nawiewem szczelinowym. Dla takiego typu 
nawiewników nie jest konieczne podawanie długości. 
 
 
Pytanie nr 566 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Instalacja wentylacji mechanicznej. W części opisowej projektu 
wykonawczego jest zapis: „Wszystkie elementy instalacji wentylacji znajdujące się w pomieszczeniach basenu i 
pomieszczeniach przynależnych do basenu należy wykonać w ocynku. Dodatkowe malowanie należy wykonać 
dopiero po ocynkowaniu”. Prosimy o wyjaśnienie o jakie malowanie chodzi. Brak takiej pozycji w przedmiarach.  
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Odpowiedź: 
Nie należy uwzględniać malowania kanałów wentylacyjnych. 
 
 
Pytanie nr 567 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. Instalacja solarna. W związku z rozbieżnością co do ilości kolektorów 
słonecznych pomiędzy częścią opisową projektu wykonawczego (80szt) a przekazanymi przedmiarami (85szt). 
Prosimy o wskazanie poprawnej ilości kolektorów słonecznych jaką należy przyjąć do wyceny.  
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót. 
 
 
Pytanie nr 568 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. W związku z rozbieżnością co do ilości kolektorów słonecznych pomiędzy 
częścią opisową projektu wykonawczego (80szt) a przekazanymi przedmiarami (85szt). Prosimy o wskazanie 
poprawnej ilości kolektorów słonecznych jaką należy przyjąć do wyceny.  
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót. 
 
 
Pytanie nr 569 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Instalacja solarna. Prosimy o potwierdzenie że zakres 
wizualizacji ujęty w części opisowej dokumentacji: „dla celów edukacyjnych wskazane jest wykonanie układu 
wizualizacji pracy instalacji, aby każdy mógł w Internecie zobaczyć aktualny stan pracy układu, przejrzeć uzyski 
energii solarne: dziennej, tygodniowej i miesięcznej” - nie jest objęty wyceną do przetargu. Brak pozycji w 
przekazanym przedmiarze kosztorysowym.  
 
Odpowiedź: 
Nie należy uwzględniać wykonania wizualizacji. 
 
 
Pytanie nr 570 
W przedmiarach robót dotyczących instalacji solarnych na każdym z trzech obiektów poz. 4 jest pusta. Czy 
należy ją usunąć czy też powinna ona zawierać jakąś treść? Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowiedź: 
Pozycja nr 4 w przedmiarze robót dotyczącym instalacji solarnych nie powinna zawierać żadnej treści, jej brak 
jest celowy. 
 
 
Pytanie nr 571 
Wg opisu instalacji wod-kan na każdym z trzech projektowanych obiektów mieszacze powinny znajdować się w 
nierdzewnych skrzynkach których brak w przedmiarze. Czy należy dodać pozycje? Jeżeli tak to proszę o 
uzupełnienie przedmiarów o podstawę wyceny oraz ilości skrzynek.  
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze ujęty jest zapis „kpl. wraz z całym osprzętem” czyli także skrzynką, obudową itp. W projekcie 
przyjęto dostawę mieszaczy wraz z dedykowanymi do nich nierdzewnymi skrzynkami. 
 
 
Pytanie nr 572 
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Wg opisu instalacji wod-kan na każdym z trzech projektowanych obiektów umywalki powinny być wyposażone 
w półpostumenty, których brak w załączonych przedmiarach. Czy należy dodać pozycje? Jeżeli tak to proszę o 
uzupełnienie pozycji przedmiarowych z podaniem podstawy wyceny oraz ilości półpostumentów.  
 
Odpowiedź: 
Należy nie uwzględniać konieczności stosowania pół-postumentów. 
 
 
Pytanie nr 573 
Wg opisu instalacji wod-kan na każdym z trzech projektowanych obiektów w pomieszczeniach przedsionku, 
mag.korektora pH oraz magazynie podchlorynu sodu powinny znajdować się umywalki chemoodporne, których 
brak w przedmiarze. Czy należy dodać pozycje? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów i podanie 
podstawy wyceny oraz ilości umywalek i materiału z jakiego powinny być wykonane.  
 
Odpowiedź: 

W związku z brakiem przedmiotowych umywalek w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja 
wod-kan” dla basenu przy ul. Wczasowej należy dodać następującą pozycję: 

79a 

KNR 2-15 
0221-01-
020 
analogia 

Umywalki chemoodporne 

kpl. 3.000 

 

W związku z brakiem przedmiotowych umywalek w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja 
wod-kan” dla basenu przy ul. Hallera należy dodać następującą pozycję: 

75a 

KNR 2-15 
0221-01-
020 
analogia 

Umywalki chemoodporne 

kpl. 3.000 

 

W związku z brakiem przedmiotowych umywalek w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja 
wod-kan” dla basenu przy ul. Kościuszki należy dodać następującą pozycję: 

75a 

KNR 2-15 
0221-01-
020 
analogia 

Umywalki chemoodporne 

kpl. 3.000 

 
 
Pytanie nr 574 
W przedmiarach instalacji wod-kan na każdym z trzech projektowanych obiektów brak pozycji dotyczących 
badania wody przez SANEPID oraz badania wydajności hydrantów. Czy należy dodać pozycje? Jeżeli tak to proszę 
o uzupełnienie przedmiarów i podanie podstawy wyceny.  
 
Odpowiedź: 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja wod-kan” dla basenu 
przy ul. Wczasowej należy dodać następujące pozycje: 
 

79b 
KNNR 
4/126/1 
analogia  

Badanie wydajności hydrantów 
kpl. 1.000 
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79c 
wycena 
własna 

Badanie wody przez Sanepid 
kpl. 1.000 

 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja wod-kan” dla basenu 
przy ul. Hallera należy dodać następujące pozycje: 
 

75b 
KNNR 
4/126/1 
analogia  

Badanie wydajności hydrantów 
kpl. 1.000 

 

75c 
wycena 
własna 

Badanie wody przez Sanepid 
kpl. 1.000 

 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do rozdziału 1 „Woda” przedmiaru „Instalacja wod-kan” dla basenu 
przy ul. Kościuszki należy dodać następujące pozycje: 
 

75b 
KNNR 
4/126/1 
analogia  

Badanie wydajności hydrantów 
kpl. 1.000 

 

75c 
wycena 
własna 

Badanie wody przez Sanepid 
kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 575 
Proszę o podanie stężenia roztworu glikolu polipropylenowego do kolektorów słonecznych.  
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć stężenie glikolu propylenowego równe 40%. 
 
 
Pytanie nr 576 
Dotyczy basenów przy ul. Hallera, Kościuszki i Wczasowej. Wg opisu instalacji kolektorów słonecznych izolacja 
rurociągów prowadzonych na zewnątrz powinna być zabezpieczona przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych oraz działaniem ptaków blachą stalową. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach. Czy 
należy dodać pozycje? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów i podanie podstawy wyceny oraz ilości i 
rodzaju blachy.  
 
Odpowiedź: 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do przedmiaru „Instalacja solarna” dla basenu przy ul. Wczasowej 
należy dodać następującą pozycję: 
 

69e 
KNR 
216/601/6 

montaż płaszczy z blachy aluminiowej o gr. 0,8mm 
m2 250.000 

 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do przedmiaru „Instalacja solarna” dla basenu przy ul. Hallera należy 
dodać następującą pozycję: 
 

69e 
KNR 
216/601/6 

montaż płaszczy z blachy aluminiowej o gr. 0,8mm 
m2 250.000 

 
W związku z ww. brakami w przedmiarach, do przedmiaru „Instalacja solarna” dla basenu przy ul. Kościuszki 
należy dodać następującą pozycję: 
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69e 
KNR 
216/601/6 

montaż płaszczy z blachy aluminiowej o gr. 0,8mm 
m2 250.000 

 
 
Pytanie nr 577 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. Sieci sanitarne zewnętrzne. Proszę o informację czy w zakresie wyceny do 
przetargu jest demontaż sieci sanitarnych kolidujących z projektowanym obiektem. Brak takich pozycji w 
przekazanych przedmiarach. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
 
Odpowiedź: 
Dla obiektu przy ul. Wczasowej nie występują sieci kanalizacji sanitarnej wymagające demontażu. Demontaż 
przyłącza wodociągowego został ujęty w przedmiarze. 
Dodatkowo należy przyjąć likwidację kanałów deszczowych. W związku z tym do przedmiaru „Zewnętrzne sieci 
wod-kan” w rozdziale 1 – „Sieć kanalizacji deszczowej” dla basenu przy ul. Wczasowej należy dodać następującą 
pozycję: 
 

18g 
KNR-W 4-
020229-03 

Likwidacja kanałów deszczowych 
mb 250.000 

 
 
Pytanie nr 578 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej.  
W przedmiarach poz. 178d.7 ujęto przyłącze światłowodowe bez szczegółowych danych.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dane:  
- długość rurociągu bądź tez kanalizacji do wybudowania  
- odcinek (długość ) światłowodu do wdmuchania  
- materiał (ilość włókien światłowodowych,)  
- sposób zakończenia (czy mamy zakupić przełącznice, Pigtaile, jaki typ)  
- informację o przebiegu sieci (w czyjej kanalizacji ma zostać wybudowany kabel). 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” basenu dla ul. Wczasowej pozycję: 
 

178 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

178a 
KNNR 5 
0701-05 

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 

 

178b 
KNNR 5 
0705-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o 
śr.do 140 mm - mikrorura ziemna 
100mm 

m 80.000 

 

178c 

KNNR 5 
0713-01 

Układanie kabli o masie do 0.5 
kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - kabel 
światłowodowy SM 4 włóknowy 
zewnętrzny 

m 100.000 

 

178d 
KNNR 5 
0702-05 

Zasypywanie rowów dla kabli 
wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 
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178e 

KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 
2.5 kg - panel światłowodowy 19" 
4x SC wyposażony w adaptery i 
złączki, kaseta światłowodowa na 
zapas kabla wyposażona w pigtaile 
SM S.C., osłonki spawów 

szt. 2.000 

 

178f 
kalkulacja 
własna 

spawanie włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 

 

178g 
kalkulacja 
własna 

pomiary włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 

 
 
Pytanie nr 579 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera.  
W przedmiarach poz. 182d.7 ujęto przyłącze światłowodowe bez szczegółowych danych.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dane:  
- długość rurociągu bądź tez kanalizacji do wybudowania  
-odcinek (długość ) światłowodu do wdmuchania  
-materiał (ilość włókien światłowodowych,)  
-sposób zakończenia (czy mamy zakupić przełącznice, Pigtaile, jaki typ)  
-informację o przebiegu sieci (w czyjej kanalizacji ma zostać wybudowany kabel). 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” basenu dla ul. Hallera pozycję: 
 

182 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

182a 
KNNR 5 
0701-05 

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 

 

182b 
KNNR 5 
0705-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o 
śr.do 140 mm - mikrorura ziemna 
100mm 

m 80.000 

 

182c 

KNNR 5 
0713-01 

Układanie kabli o masie do 0.5 
kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - kabel 
światłowodowy SM 4 włóknowy 
zewnętrzny 

m 100.000 

 

182d 
KNNR 5 
0702-05 

Zasypywanie rowów dla kabli 
wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 

 

182e 

KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 
2.5 kg - panel światłowodowy 19" 
4x SC wyposażony w adaptery i 
złączki, kaseta światłowodowa na 
zapas kabla wyposażona w pigtaile 
SM S.C., osłonki spawów 

szt. 2.000 
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182f 
kalkulacja 
własna 

spawanie włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 

 

182g 
kalkulacja 
własna 

pomiary włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 

 
 
Pytanie nr 580 
Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki.  
W przedmiarach poz. 180d.7 ujęto przyłącze światłowodowe bez szczegółowych danych.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dane:  
- długość rurociągu bądź tez kanalizacji do wybudowania  
-odcinek (długość ) światłowodu do wdmuchania  
-materiał (ilość włókien światłowodowych,)  
-sposób zakończenia (czy mamy zakupić przełącznice, Pigtaile, jaki typ)  
-informację o przebiegu sieci (w czyjej kanalizacji ma zostać wybudowany kabel). 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” basenu dla ul. Kościuszki pozycję: 
 

180 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

180a 
KNNR 5 
0701-05 

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 

 

180b 
KNNR 5 
0705-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o 
śr.do 140 mm - mikrorura ziemna 
100mm 

m 80.000 

 

180c 

KNNR 5 
0713-01 

Układanie kabli o masie do 0.5 
kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - kabel 
światłowodowy SM 4 włóknowy 
zewnętrzny 

m 100.000 

 

180d 
KNNR 5 
0702-05 

Zasypywanie rowów dla kabli 
wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV 

m3 48.000 

 

180e 

KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 
2.5 kg - panel światłowodowy 19" 
4x SC wyposażony w adaptery i 
złączki, kaseta światłowodowa na 
zapas kabla wyposażona w pigtaile 
SM S.C., osłonki spawów 

szt. 2.000 

 

180f 
kalkulacja 
własna 

spawanie włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 

 

180g 
kalkulacja 
własna 

pomiary włókien 
światłowodowych 

szt. 8.000 
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Pytanie nr 581 
W opisie zamówienia przewidziano zastosowanie lamp UV średniociśnieniowych 
Czy ze względu m.in. na oszczędność energii, ekologię (brak rtęci w postaci płynnej), wyższą żywotność 12.000 h 
gwarantowana - 16.000 h oczekiwana, Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV 
niskiego ciśnienia o takiej samej skuteczności dezynfekcyjnej zamiast lamp UV średniego ciśnienia? 
 
Odpowiedź: 
Nie, nie dopuszcza się zastosowania lamp niskiego ciśnienia. 
 
 
Pytanie nr 582 
W przedmiarze robót „Technologia wody basenowej" dla basenu przy ul. Wczasowej brak ilości w pozycji 200 
oraz brak pozycji nr 201-204. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
W pozycji 200 należy przyjąć 1 szt.  
W związku z brakiem w zeskanowanym przedmiarze instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. 
Wczasowej pozycji 201-204 należy je wprowadzić do przedmiaru: 
 

201 
KNNR 4 
0132-08 

Zawory kulowe o średnicy 75 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 2.000 

 

202 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 6.000 

 

203 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC-
C 

szt. 2.000 

 

204 
KNNR 4 
0132-06 

Zawory kulowe o średnicy 50 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 5.000 

 
Pytanie nr 583 
W projektach instalacji wentylacji mechanicznej zostały zaprojektowane centrale wentylacyjne. Prosimy o 
udostępnienie kart doboru central dla wszystkich trzech basenów, lub o podanie typów central wentylacyjnych. 
Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej wyceny. Wymienione parametry są niewystarczające do 
prawidłowej wyceny i do prawidłowego doboru central. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 584 
Prosimy również o podanie szczegółowych parametrów technicznych (np. typów, kart katalogowych) agregatów 
skraplających w instalacjach klimatyzacji dla wszystkich trzech basenów, oraz parametrów technicznych (np. 
typów, kart katalogowych) dla zaprojektowanych klimatyzatorów. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 585 
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Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznych lub 
zawodowych oraz dysponowania osobami Zamawiający dla oferty na 3 baseny uzna wymagania opisane poniżej 
jako wystarczające i kompletne: 
Zgodnie z Pkt. 14.1 SIWZ 
Dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 8 100 000 PLN. 
Zgodnie z Pkt. 14.2 SIWZ 
Wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie obiektu kubaturowego basenu/aquaparku o 
wartości nie mniejszej niż 25 min zł brutto i kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00m3 
Zgodnie z Pkt. 14.3 SIWZ 
Dysponuje osobami: 
a) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy) - musi posiadać wykształcenie wyższe, 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mieć co najmniej 5-cio letnie 
doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik kontraktu (lub równoważne 
stanowisko) lub Kierownik budowy oraz doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy względem 
Zamawiającego podczas realizacji dwóch inwestycji o wartości każdej min. 25 min zł (Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty 25 mln zł); 
b) Kierownik Budowy - musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - 
Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoby wskazane będą posiadały uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane w w/w 
specjalności. 
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu 
pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy jednej 
zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie obiektu o kubaturze min. 25.000.000 m3; 
c) Kierownik Robót Sanitarnych - musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie - Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami sanitarnymi będzie 
posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i w zakresie 
instalacji. Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 
d) Kierownik Robót Elektrycznych - musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo Budowlane. 
W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Dodatkowo osoby wskazane do 
pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie 
posiadanych uprawnień budowlanych; 
e) Kierownik Robót Drogowych - musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - 
Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoby wskazane będą posiadały uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane w w/w 
specjalności. 
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu 
pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 
f) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych - musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie - Prawo Budowlane. W przypadku gdy wskazane osoby będą posiadały uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane bez 
ograniczeń w telekomunikacji przewodowej oraz w telekomunikacji radiowej. Dodatkowo osoby wskazane do 
pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający uzna minimalne warunki, jakimi dysponuje Wykonawca w przypadku złożenia oferty na 3 baseny: 
- dot. pkt 14.1 SIWZ - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

środkami finansowych lub zdolnością kredytową w wys. 8 100 000 PLN, 
- dot. pkt 14.2 SIWZ - zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił 

minimalne warunki j.n.: 
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonalni co najmniej jedno zadanie 

polegającego na budowie obiektu kubaturowego basenu/aquaparku o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł 
brutto i kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00 m3, 

II. dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie 
oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. posiadającymi uprawnienia 
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:  
a) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy) – musi posiadać wykształcenie wyższe, 

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mieć co najmniej 5–
cio letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik kontraktu (lub 
równoważne stanowisko) lub Kierownik budowy oraz doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy 
względem Zamawiającego podczas realizacji dwóch inwestycji o wartości każdej min. 25 mln zł 
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty 25 
mln zł); 

b) Kierownik Budowy – musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie – Prawo Budowlane. 
W przypadku, gdy osoby wskazane będą posiadały uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane w w/w specjalności.  
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 
przy jednej zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie obiektu o kubaturze min. 
25.000,00 m3; 

c) Kierownik Robót Sanitarnych – musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie – Prawo Budowlane. 
W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami sanitarnymi będzie posiadała uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i w zakresie instalacji  
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 

d) Kierownik Robót Elektrycznych – musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo 
Budowlane. 
W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 

e) Kierownik Robót Drogowych – musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie – Prawo Budowlane. 
W przypadku, gdy osoby wskazane będą posiadały uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane w w/w specjalności.  
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 
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f) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych – musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej, bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie – Prawo Budowlane.  
W przypadku gdy wskazane osoby będą posiadały uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawniania budowlane bez ograniczeń w 
telekomunikacji przewodowej oraz w telekomunikacji radiowej.  
Dodatkowo osoby wskazane do pełnienia tej funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w 
kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi. 

  
 
Pytanie nr 586 
Prosimy również o potwierdzenie, iż do powyższych wymagań Zamawiający nie wprowadza dodatkowych 
założeń. 
 
Odpowiedź: 
Wszelkie wymagania, jakie stawia Zamawiający wobec Oferentów zostały określone w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 587 
Prosimy o informacje, czy w przypadku rozbieżności w projekcie wykonawczym, nadrzędnym dokumentem jest 
opis techniczny projektu wykonawczego czy rysunki i aranżacje projektu wykonawczego. 
 
Odpowiedź: 
Rozbieżności pomiędzy rysunkami i aranżacjami projektu wykonawczego a opisem technicznym projektu 
wykonawczego winny zostać wyjaśnione przez Projektanta. 
 
 
Pytanie nr 588 
Prosimy o załączenie kart katalogowych central wentylacyjnych. Zastosowane w projekcie centrale są centralami 
z pompami ciepła, bez kart doboru tych urządzeń, bez szczegółowych danych nie będzie można prawidłowo 
dobrać tego typu central. 
 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry urządzeń umożliwiające poprawny dobór zostały opisane w dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie nr 589 
Prosimy o określenie typów białego montażu. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć biały montaż wiszący typu „GEBERIT”. 
 
 
Pytanie nr 590 
W SIWZ część VI pkt. 32.2 jest mowa o materiałach zamiennych w stosunku do dokumentacji. Co Inwestor 
rozumie przez materiał zamienny jeśli w dokumentacji nie są określone konkretne materiały. 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli w dokumentacji nie są wskazane konkretne materiały, wtedy inne dokumenty takie jak: przedmiary, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określają parametry techniczne danego. 
elementu. 
 
 
Pytanie nr 591 
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Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji projektowej poprzez podanie wartości promieni łuków występujących 
w konstrukcji fasad szklanych FZ4, FW4, FW5, FW6. 
 
Odpowiedź: 
R1 = 3030cm, R2 = 2845cm, R3 = 2660cm, gdzie R1- promień górnego profilu, R3 – promień dolnego szprosu. 
 
 
Pytanie nr 592 
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych wyposażenia z pozycji od 282ap do 282ck, 
dodanych przez Zamawiającego do przedmiaru robót na podstawie odpowiedzi nr 4 z dn. 23.12.2016. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami nr 46a, wymienione pozycję dotyczą wyposażenia przychodni 
rehabilitacyjnej i nie należy ich wyceniać. 
 
 
Pytanie nr 593 
Prosimy o podanie wymiarów wycieraczek zewnętrznych opisanych w pkt. 304 c odpowiedzi nr 4 z dn. 
23.12.2016, w pkt. 316c odpowiedzi nr 11 z dn. 23.12.2016 oraz w pkt. 319 b odpowiedzi nr 20 z dn. 23.12.2016. 
 
Odpowiedź: 

Wycieraczka zewn. 
Mata wycieraczkowa zewnętrzna typu EMCO 
Diplomat 
- wysokości 22, w ramie montażowej ramy zestali 
chromowo-niklowej 
- profil aluminiowy z wkładem z gumy żłobionej 
- antypoślizgowość R 9 
- z dodatkową listwą czyszczącą między profilami 

Przy każdym 

wejściu do 

budynku o wym. 

200 x 200 cm 

 

Wycieraczka wewn. 
Mata wycieraczkowa wewnętrzna Typu EMCO 
Diplomat 

- wysokości 22 w ramie montażowej ze stali 
chromowo-niklowej 

- profil aluminiowy z wkładem rypsowym, kolor 
jasnoszary 

- antypoślizgowość R11 
- z profilem dodatkową listwą szczotkową między 

profilami 

Przy każdym 

wejściu do 

budynku o wym. 

200 x 200 cm 

 

 
 
Pytanie nr 594 
Prosimy o wyspecyfikowanie gatunków oraz wielkości drzew i krzewów liściastych podlegających sadzeniu 
zgodnie z przedmiarami robót. 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Wczasowej” istniejącą 
pozycję: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 66.000 

 
Należy zastąpić: 
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34b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 33.000 

 

34c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 33.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Hallera” istniejącą pozycję: 
 

44 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 35.000 

 
Należy zastąpić: 
 

44b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 17.000 

 

44c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 18.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Hallera” istniejącą pozycję: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 54.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 54.000 

 

30c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 54.000 

 
 
Pytanie nr 595 
Mając na uwadze treść i zakres informacji zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w związku z 
ogłoszonym postępowaniem przetargowym jw., Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., 
jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zwraca się do 
Zamawiającego z wnioskiem o możliwie pilne udostępnienie wszystkich opublikowanych przedmiarów w wersji 
edytowalnej. Aktualnie zamieszczone dokumenty zawierają zapiski odręczne, co nie tylko znacznie utrudnia 
pracę potencjalnych wykonawców, opracowujących oferty, ale nadto może wprowadzać w błąd polegający w 
szczególności na nieprawidłowym odczytaniu i zinterpretowaniu poszczególnych zapisów uwzględnionych w 
przedmiarach.  
Zwłoka Zamawiającego w udostępnieniu w/w dokumentów edytowalnych znacznie opóźnia możliwość 
przystąpienia do szczegółowej wyceny i opracowania dokumentów ofertowych. Jednocześnie, z uwagi na liczne 
zmiany wprowadzone przez Zamawiającego wraz z ostatnimi odpowiedziami na pytania z dn. 23.12.2016 r. 
wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 stycznia 2017r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
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Pytanie nr 596 
Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinki drzew? 
 
Odpowiedź: 
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dla basenu przy ul. Hallera, przy ul. Kościuszki i przy ul. Wczasowej 
zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy robót budowlanych. 
 
 
Pytanie nr 597 
Prosimy o udostępnienie opisu lub zestawienia nasadzeń (nazwy, ilości itp.) 
 
Odpowiedź: 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Wczasowej” istniejącą 
pozycję: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 66.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 33.000 

 

34c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 33.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Hallera” istniejącą pozycję: 
 

44 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 35.000 

 
Należy zastąpić: 
 

44b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 17.000 

 

44c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 18.000 

 
 
W przedmiarze robót w rozdziale 4 – „Zieleń, mała architektura dla basenu przy ul. Hallera” istniejącą pozycję: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

szt. 54.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30b 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie drzew: Klon czerwony 
(Acer rubrum) 

szt. 54.000 
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30c 
KNR 2-21 
0302-05 

Sadzenie krzewów: Beberys 
Thumberga odm. Golden Rocket 
(Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) 

szt. 54.000 

 
 
Pytanie nr 598 
Jaka wymagana jest klasa drewna klejonego? W projekcie występuje klasa GL36 – według naszej wiedzy i 
doświadczenia drewna takiej klasy aktualnie nie stosuje się. 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować klasę drewna klejonego GL32.  
 
W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Hallera w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

29 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

29 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

30 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

31 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

31 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

32 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
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32 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 

 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 

 
Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

elem. 8.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
 
W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Wczasowej w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

29 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

29 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

30 KNR jak w podstawie pozycji Opis jak w opisie pozycji elem. 2.000 
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przedmiarowej przedmiarowej 

 
Należy zastąpić: 
 

30 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

31 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

31 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

32 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
 

32 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 

 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 

 
Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

elem. 8.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 KNR jak w podstawie pozycji Opis jak w opisie pozycji elem. 2.000 
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przedmiarowej przedmiarowej 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
 
W związku z tym należy wprowadzić zmiany w rozdziale 1.2 „Konstrukcje” w przedmiarze robót dla basenu przy 
ul. Kościuszki w branży budowlanej: 
 
Istniejący zapis: 
 

33 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

33 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK1, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

34 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

34 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK2, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK3 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

36 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 6.000 

 
Należy zastąpić: 
 

36 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK4, 
drewno klejone GL32 

elem. 6.000 
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Istniejący zapis: 
 

37 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 8.000 

 
Należy zastąpić: 
 

37 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK5, 
drewno klejone GL32 

elem. 8.000 

 
Istniejący zapis: 
 

38 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

38 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK6, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

elem. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39 
KNNR 2 
0405-06 
analogia 

Dachy z wiązarów deskowych – 
prefabrykowanych, dźwigar DK7, 
drewno klejone GL32 

elem. 2.000 

 
 
Pytanie nr 599 
Czy można zastosować optymalizację projektu konstrukcji z drewna klejonego? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczalna jest optymalizacja projektu konstrukcji z drewna klejonego przez wybranego producenta w 
porozumieniu z projektantem zgodnie z pkt 32. SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 600 
Z jakiego materiału należy wykonać ściany murowane? Wg. udostępnionego rysunku PRZEKRÓJ E-E są to cegły 
silikatowe, natomiast w Opisie technicznym Projektu Wykonawczego Architektury wymagane są pustaki 
ceramiczne. 
 
Odpowiedź: 
Z pustaków ceramicznych. 
 
 
Pytanie nr 601 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania lady biletowej i recepcyjnej. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 272. 
 
 
Pytanie nr 602 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podstawy wyceny? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt 31.7 SIWZ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót – dotyczy 
to również zmian podstawy wyceny. 
 
 
Pytanie nr 603 
W związku z formą w jakiej Zamawiający udostępnił przedmiary (m.in. liczne odręczne notatki) oraz wobec 
licznej ilości wprowadzonych zmian, zwiększających ryzyko popełnienia omyłek przez wykonawców, prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w kalkulacjach ofertowych omyłek Zamawiający dokona ich 
poprawy i nie będzie skutkowało to odrzuceniem oferty. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku stwierdzenia omyłek w kalkulacjach ofertowych Wykonawcy, Zamawiający będzie postępował 
zgodnie z pkt 44.3 SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 604 
W związku z obszernością zestawień materiałów instalacji wentylacji prosimy o udostępnienie tych zestawień 
wersji edytowalnej jako pliki .xls. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót instalacji wentylacji nie zostanie udostępniony w wersji edytowalnej. 
 
 
Pytanie nr 605 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej jako pliki ath programu kosztorysowego 
NORMA. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót dla wszystkich części nie zostanie udostępniony w wersji edytowalnej. 
 
 
Pytanie nr 606 
W związku z obszernością tematu, początkiem roku a w związku z tym inwentaryzacją w hurtowniach, co 
powoduje znaczne opóźnienie wycen materiałów prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
3.02.2017 r.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 607 
W dokumentacji projektowej stanowiącej opis zamówienia brak jest informacji na temat kolorystyki elewacji, w 
szczególności kolorystyki paneli kompozytowych fasady wentylowanej. Uprzejmie prosimy o informację, czy 
pływalnie we wszystkich lokalizacjach mają fasady wykończone w tym samym kolorze, czy w różnych. Prosimy 
również o podanie w sposób jednoznaczny ich kolorystyki, np. wg powszechnie stosowanej palety RAL. 
 
Odpowiedź: 
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Kolorystyka elewacji zależna jest od przyjętego producenta paneli kompozytowych i nie jest możliwe jej 
oznaczenie w oparciu o wzornik RAL. Poniżej proponowane kolorystyki paneli kompozytowych dobrane 
w oparciu o wzornik firmy ALUCOBOND. W przypadku zastosowania innego producenta analogiczna kolorystyka 
zostanie dobrana na etapie nadzoru autorskiego. 
SMOKE SILVER METALIC kolor 501 
BRAZYLIAN ROSEWOOD kolor 861 
PUR WHITE kolor 100 
 
 
Pytanie nr 608 
W związku z przypadającym okresem urlopowym (Święta Bożonarodzeniowe) w trakcie trwania procedury 
przetargowej, oraz udzieleniem przez Państwa odpowiedzi powodujących istotne zmiany w przygotowywanej 
ofercie, proszę o rozważenie możliwości zmiany terminu składania ofert z dnia 19.01.2017 na dzień 27.01.2017. 
Pozyskany czas pozwoli nam na rzetelne przygotowanie oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 609 
Z uwagi na trwający okres między świąteczny, i związany z tym okres urlopowy, wielu potencjalnych 
podwykonawców poszczególnych branż, jest niedostępnych, co utrudnia sporządzenie rzetelnej oferty. 
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 31.01.2017r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 610 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z zapisami we wzorze umowy §10 - będzie rozliczał się z 
Wykonawcą na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych metoda kalkulacji uproszczonej. 
Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem, uważamy że zapis w SIWZ w części VIII, ust 3 pkt a - jest nie zgodny z 
zasadami wynagrodzenia kosztorysowego. 
W naszej ocenie przy rozliczeniu kosztorysowym błędne jest założenie, że pozycja została skalkulowana w innych 
pozycjach kosztorysu. Podejście takie powoduje że w przypadku nie wyceny danej pozycji, przy wykonaniu robót 
dodatkowych dla tej pozycji Oferent wykona dane prace w cenie 0,00 zł (co nie może być traktowane jako 
darowizna), jak również przy wyłączeniu z zakresu prac Zamawiający nie będzie mógł stwierdzić jego wartości 
choć jest ujęta w cenie. 
Tym samy można stwierdzić, iż Oferenci składając ofertę w postaci kosztorysu ofertowego mogą wypełnić tylko 
jedna pozycje w kosztorysie równej wartości całości zadania. 
Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą ustalenia ceny ofertowej jest kosztorys ofertowy wykonawcy, natomiast 
rozliczenie kosztorysowe Wykonawcy odbywać się będzie zgodnie z § 10 ust. 4 umowy na podstawie obmiaru 
powykonawczego, który stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i cen jednostkowych 
wynikających z kosztorysu ofertowego. Treść kosztorysu ofertowego (stanowiącego integralną część Oferty) 
musi odpowiadać treści SIWZ tj. przedmiarom, 
Natomiast w punkcie 44 ust.3 pkt a Zamawiający określił, w jaki sposób będą poprawiane omyłki opisane w art. 
87 ust. 2 pkt 3 ustawy polegające na niezgodności kosztorysu ofertowego ze specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku, gdy brak pozycji przedmiarowej 
będzie stanowił istotna zmianę w treści oferty oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 
pkt 6. Tym samy dokonanie wyceny jednej pozycji będzie sprzeczne z art.82 ust 3 PZP. 
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W przypadku omyłek niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które zostaną poprawione w sposób 
opisany przez Zamawiającego wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie omyłki lecz w tej sytuacji oferta 
będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 7 ustawy pzp.  
Mając powyższe na uwadze zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 611 
Z uwagi na nieczytelność większości dopisek ręcznych na przedstawionych przedmiarach prosimy o przekazanie 
przedmiarów w dużo lepszej jakości skanu lub w wersji edytowalnej. Przedmiary w jakości załączonej do 
przetargu mogą spowodować błędy w ich odczytaniu a tym samym spowodować odrzucenie oferty. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót dla wszystkich części nie zostanie udostępniony w wersji edytowalnej. 
 
 
Pytanie nr 612 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 20 ust. 1 pkt a,b wzoru umowy słów opóźnienia na zwłokę? 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej nawet, gdy opóźnienie nie jest zwłoką (w rozumieniu 
art. 476 kc), tj. nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wobec czego kara umowna wynikająca z 
aktualnego brzmienia przepisu jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 312. 
 
 
Pytanie nr 613 
Czy Zamawiający potwierdza, iż termin 14 dniowy określony w § 7 usŁ 2 pkt. 1 na usuniecie wad zostanie 
wydłużony po obustronnym ustaleniu Stron w przypadku, gdy ze względów technologicznych czy technicznych 
usunięcie wad nie będzie możliwe w terminie 14 dni? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w zapytaniu nr 303. 
 
 
Pytanie nr 614 
Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu na reakcję serwisu Wykonawcy określonego w § 14 ust. 5 z 2 
godzin na 5 godzin? 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 615 
Dotyczy wzoru UMOWY - § 10 ust. 1 „Z tytułu należnego wykonania przedmiotu umowy...." wnosi się o 
wykreślenie słowa „należnego". 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 616 
Dotyczy wzoru UMOWY - § 11 ust. 4 „....zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy 
nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy i......" wnosi się o zamianę podkreślonego sformułowania na: 
„zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy". 
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Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. Patrz zapytanie nr 307. 
 
 
Pytanie nr 617 
Dotyczy wzoru UMOWY - § 20 ust. 1 p.l) pp. f) „za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub..." wnosi się o zamianę na: „za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę 
wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcy lub...". 
 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 618 
Dotyczy Załącznika nr 2 „PODWYKONAWCA/DALSZY PODWYKONAWCA ZASADY ZATRUDNIENIA I ROZLICZENIA „ 
do wzoru UMOWY: 
a. P. 8. „....po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom..." wnosi się 

o zamianę na: „....po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom...". 

b. P. 8. pp. b) „oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy...." wnosi się o zamianę na: „oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy....". 

 
Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. Patrz zapytanie nr 307. 
 
 
Pytania i odpowiedzi nr 619 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe” dla 
basenu przy ul. Wczasowej: 
 
 
Do rozdziału 1 – SSWiN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

2a 
KNR AL-01 
0101-04 

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii 
Dozorowych - podcentrala alarmowa – ekspander + 
moduł GPRS – dostawa i montaż 

szt. 1.000 

 
 

11a 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 wciągane do rur - YTDY 8x0,5 

m 120.000 

 
 
W rozdziale 3 – CCTV: 
 
Istniejący zapis: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU wewnętrzna 

szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVUY wewnętrzna – 2Mpx PoE np. AXIS 

szt. 17.000 
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M3105-L – dostawa i montaż 

 
Istniejący zapis: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem – dostawa i 
montaż 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem np. AXIS 
P5415-E – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna  

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna z obiektywem „rybie oko” 
np. AXIS M3027-PVE – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy - konsola 
sterująca np. DCZ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 - patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat. 6 wyposażony 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
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39c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla - Panel porządkujący 19"/1U 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 800.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 800.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 915.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 915.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP - zestaw 
natynkowy IP44 dla gniazd logicznych 1xRJ45 

szt. 17.000 

 
Istniejący zapis: 
 

39h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - 
gniazdo RJ45 UTP kat. 6 

szt. 17.000 

 
 
Do rozdziału 4 – Nagłośnienie należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

42a 
KNR 5-06 
0205-04 

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach - 
wzmacniacz systemu 120W 

szt. 2.000 

 
Dodatkowo w rozdziale 4 - Nagłośnienie: 
 
Istniejący zapis: 
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48a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

48a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - wzmacniacz tunera np. PA8120RCD 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

48b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

48b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - regulator głośności np. ATT-524PEU 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 

54a 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

54a 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
Betonie - sztywne 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

54b 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

54b 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz 
awaryjny np. PA-24ESP 

szt. 2.000 

 
 
Do rozdziału 5 - LAN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

57a 
KNR AT-15 
0109-10 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
listwa zasilająca - półka stała 

kpl. 2.000 

 
Dodatkowo w rozdziale 5 - LAN: 
 
Istniejący zapis: 
 

61a 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 140.000 

 
Należy zastąpić: 
 

61a 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 140.000 
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Istniejący zapis: 
 

61b 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 166.000 

 
Należy zastąpić: 
 

61b 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 

m kabla 166.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik 
sieciowy 24-portowy np. HP1820-24G-PoE+ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69aa 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69aa 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - access point 
Wi-Fi 2,4GHz, np. Ubiquiti UniFi 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69aaa 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 12.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69aaa 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - telefon 
miejscowy 

szt. 12.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69c 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69c 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz UPS 
3kVA z wkładem bateryjnym np. Ares Fideltronik 
3000VA RACK 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
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69cc 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69cc 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - serwer DLNA 
wyposażony w oprogramowanie i dyski twarde 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69ccc 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69ccc 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - centrala 
telefoniczna - dostawa z uruchomieniem i 
montażem, wersja rack 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

69e 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie  

m 80.000 

 
Należy zastąpić: 
 

69e 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie - sztywne 

m 80.000 

 
 
W rozdziale 6 – Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

164a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów 

m 210.000 

 
Należy zastąpić: 
 

164a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K300h42 

m 210.000 

 
 
W rozdziale 7 – Instalacje elektryczne zewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

178b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
żarowa 

kpl. 10.000 

 
Należy zastąpić: 
 

178b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – 
żarowa - DN140 LED 30W 

kpl. 10.000 
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W rozdziale 9 – RTV SAT: 
 
Istniejący zapis: 
 

181 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

181 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

181a 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 

181a 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 zewnętrzny 

m 200.000 

 
 
Istniejący zapis: 
 

183 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 
60 mm 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

183 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 
60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

184 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

184 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV - gniazdo RTV SAT 
szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

185 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

185 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - multiswitch 
szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
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185a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

185a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wzmacniacz 
budynkowy 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

185b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

185b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
satelitarna, konwerter, uchwyt anteny satelitarnej 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

185c 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

185c 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
DVBT, uchwyt anteny DVBT 

szt. 1.000 

 
 
W rozdziale 10 – Tablice informacyjne: 
 
Istniejący zapis: 
 

187 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

187 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica 
informacyjna DATA/CZAS 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

187a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

187a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar DATA 
CZAS 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

188 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 50.000 
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Należy zastąpić: 
 

188 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 50.000 

 
Istniejący zapis: 
 

189 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 100.000 

 
Należy zastąpić: 
 

189 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 100.000 

 
 
W rozdziale 11 – Trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych: 
 
 
Istniejący zapis: 
 

191 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów  

m 190.000 

 
Należy zastąpić: 
 

191 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K50h42 

m 190.000 

 
 
Pytania i odpowiedzi nr 620 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne  i niskoprądowe” dla 
basenu przy ul. Kościuszki: 
 
 
Do rozdziału 1 – SSWiN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

2a 
KNR AL-01 
0101-04 

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii 
Dozorowych - podcentrala alarmowa – ekspander + 
moduł GPRS – dostawa i montaż 

szt. 1.000 

 
 

11a 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 wciągane do rur - YTDY 8x0,5 

m 120.000 

 
 
W rozdziale 3 – CCTV: 
 
Istniejący zapis: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU wewnętrzna 

szt. 17.000 
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Należy zastąpić: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVUY wewnętrzna – 2Mpx PoE np. AXIS 
M3105-L – dostawa i montaż 

szt. 17.000 

 
Istniejący zapis: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem – dostawa i 
montaż 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem np. AXIS 
P5415-E – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna  

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna z obiektywem „rybie oko” 
np. AXIS M3027-PVE – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy - konsola 
sterująca np. DCZ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 - patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat. 6 wyposażony 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
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40c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla - Panel porządkujący 19"/1U 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 800.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 800.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 915.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 915.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP - zestaw 
natynkowy IP44 dla gniazd logicznych 1xRJ45 

szt. 17.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - 
gniazdo RJ45 UTP kat. 6 

szt. 17.000 

 
 
Do rozdziału 4 – Nagłośnienie należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

43a 
KNR 5-06 
0205-04 

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach - 
wzmacniacz systemu 120W 

szt. 2.000 
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Dodatkowo w rozdziale 4 - Nagłośnienie: 
 
Istniejący zapis: 
 

55a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - wzmacniacz tunera np. PA8120RCD 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - regulator głośności np. ATT-524PEU 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55c 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55c 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie - sztywne 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55d 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55d 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz 
awaryjny np. PA-24ESP 

szt. 2.000 

 
 
Do rozdziału 5 - LAN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

58a 
KNR AT-15 
0109-10 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
listwa zasilająca - półka stała 

kpl. 2.000 

 
Dodatkowo w rozdziale 5 - LAN: 
 
Istniejący zapis: 
 

70a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 



178 

 

 
Należy zastąpić: 
 

70a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik 
sieciowy 24-portowy np. HP1820-24G-PoE+ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - access point 
Wi-Fi 2,4GHz, np. Ubiquiti UniFi 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70c 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 140.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70c 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 140.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70d 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 166.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70d 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 

m kabla 166.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70f 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70f 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz UPS 
3kVA z wkładem bateryjnym np. Ares Fideltronik 
3000VA RACK 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70g 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
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70g 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - serwer DLNA 
wyposażony w oprogramowanie i dyski twarde 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70i 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 12.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70i 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - telefon 
miejscowy 

szt. 12.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70j 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70j 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - centrala 
telefoniczna - dostawa z uruchomieniem i 
montażem, wersja rack 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70k 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie  

m 80.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70k 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie - sztywne 

m 80.000 

 
 
W rozdziale 6 – Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

165a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów 

m 210.000 

 
Należy zastąpić: 
 

165a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K300h42 

m 210.000 

 
 
W rozdziale 7 – Instalacje elektryczne zewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

181b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
żarowa 

kpl. 10.000 
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Należy zastąpić: 
 

181b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – 
żarowa - DN140 LED 30W 

kpl. 10.000 

 
 
W rozdziale 9 – RTV SAT: 
 
Istniejący zapis: 
 

183 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

183 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

184 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

184 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 zewnętrzny 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

186 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 
60 mm 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

186 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 
60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

187 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

187 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV - gniazdo RTV SAT 
szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

188 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
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188 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - multiswitch 
szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

189 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

189 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wzmacniacz 
budynkowy 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

190 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

190 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
satelitarna, konwerter, uchwyt anteny satelitarnej 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

191 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

191 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
DVBT, uchwyt anteny DVBT 

szt. 1.000 

 
 
W rozdziale 10 – Tablice informacyjne: 
 
Istniejący zapis: 
 

193 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

193 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica 
informacyjna DATA/CZAS 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

194 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

194 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar DATA szt. 2.000 
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0406-01 CZAS 

 
Istniejący zapis: 
 

195 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 50.000 

 
Należy zastąpić: 
 

195 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 50.000 

 
Istniejący zapis: 
 

196 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 100.000 

 
Należy zastąpić: 
 

196 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 100.000 

 
 
W rozdziale 11 – Trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych: 
 
Istniejący zapis: 
 

198 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów  

m 190.000 

 
Należy zastąpić: 
 

198 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K50h42 

m 190.000 

 
 
Pytania i odpowiedzi nr 621 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w przedmiarze robót „Roboty instalacyjne elektryczne” dla basenu 
przy ul. Hallera: 
 
 
Do rozdziału 1 – SSWiN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

2a 
KNR AL-01 
0101-04 

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii 
Dozorowych - podcentrala alarmowa – ekspander + 
moduł GPRS – dostawa i montaż 

szt. 1.000 

 

11a 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 wciągane do rur - YTDY 8x0,5 

m 120.000 

 
 
W rozdziale 3 – CCTV: 
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Istniejący zapis: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU wewnętrzna 

szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

27 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVUY wewnętrzna – 2Mpx PoE np. AXIS 
M3105-L – dostawa i montaż 

szt. 17.000 

 
Istniejący zapis: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem – dostawa i 
montaż 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28 

KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna obrotowa 2Mpx PoE w 
obudowie z uchwytem i obiektywem np. AXIS 
P5415-E – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna  

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

28a 
KNR AL-01 
0501-02 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
kamera TVU zewnętrzna z obiektywem „rybie oko” 
np. AXIS M3027-PVE – dostawa i montaż 

szt. 4.000 

 
 
Istniejący zapis: 
 

40a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40a 
KNR AL-01 
0502-10 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – 
pulpit sterujący funkcjami krosownicy - konsola 
sterująca np. DCZ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
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40b 
KNR AT-15  
0112-01 

Tablice rozdzielcze 19” 24xRJ45 - patch panel 
rozdzielczy 24xRJ45 kat. 6 wyposażony 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40c 
KNR AT-15 
0109-15 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – 
organizator kabla - Panel porządkujący 19"/1U 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 800.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40d 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 800.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 915.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40e 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 915.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40g 
KNR AT-15 
0108-08 

Montaż gniazd abonenckich – 1xRJ45 IP - zestaw 
natynkowy IP44 dla gniazd logicznych 1xRJ45 

szt. 17.000 

 
Istniejący zapis: 
 

40h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 
szt. 17.000 

 
Należy zastąpić: 
 

40h 
KNR AT-15 
0108-02 

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - 
gniazdo RJ45 UTP kat. 6 

szt. 17.000 
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Do rozdziału 4 – Nagłośnienie należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

43a 
KNR 5-06 
0205-04 

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach - 
wzmacniacz systemu 120W 

szt. 2.000 

 
Dodatkowo w rozdziale 4 - Nagłośnienie: 
 
Istniejący zapis: 
 

55a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55a 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - wzmacniacz tunera np. PA8120RCD 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie 

urządz. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55b 
KNR 5-06 
0105-01 

Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych 
w zestawie - regulator głośności np. ATT-524PEU 

urządz. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55c 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55c 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie - sztywne 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

55d 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

55d 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz 
awaryjny np. PA-24ESP 

szt. 2.000 

 
 
Do rozdziału 5 - LAN należy wprowadzić następujące pozycje: 
 

58a 
KNR AT-15 
0109-10 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
listwa zasilająca - półka stała 

kpl. 2.000 
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Dodatkowo w rozdziale 5 - LAN: 
 
Istniejący zapis: 
 

70a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70a 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik 
sieciowy 24-portowy np. HP1820-24G-PoE+ 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70b 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - access point 
Wi-Fi 2,4GHz, np. Ubiquiti UniFi 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70c 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 140.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70c 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 140.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70d 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 166.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70d 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego – 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 

m kabla 166.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70f 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70f 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz UPS 
3kVA z wkładem bateryjnym np. Ares Fideltronik 
3000VA RACK 

szt. 1.000 
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Istniejący zapis: 
 

70g 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70g 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - serwer DLNA 
wyposażony w oprogramowanie i dyski twarde 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70i 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 12.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70i 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - telefon 
miejscowy 

szt. 12.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70j 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70j 
KNNR 5 
0406-03 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - centrala 
telefoniczna - dostawa z uruchomieniem i 
montażem, wersja rack 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

70k 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie  

m 80.000 

 
Należy zastąpić: 
 

70k 
KNNR 5 
0103-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
betonie - sztywne 

m 80.000 

 
 
W rozdziale 6 – Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

165a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów 

m 210.000 

 
Należy zastąpić: 
 

165a 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K300h42 

m 210.000 
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W rozdziale 7 – Instalacje elektryczne zewnętrzne: 
 
Istniejący zapis: 
 

182b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
żarowa 

kpl. 10.000 

 
Należy zastąpić: 
 

182b 
KNNR 5 
0502-01 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – 
żarowa - DN140 LED 30W 

kpl. 10.000 

 
 
W rozdziale 9 – RTV SAT: 
 
Istniejący zapis: 
 

185 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

185 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

186 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur 

m 200.000 

 
Należy zastąpić: 
 

186 
KNNR 5 
0203-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur - przewód RG59 zewnętrzny 

m 200.000 

 
Istniejący zapis: 
 

188 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 
60 mm 

szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

188 
KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 
60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe 

szt. 4.000 

 
Istniejący zapis: 
 

189 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV 
szt. 4.000 

 
Należy zastąpić: 
 

189 
KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne RTV - gniazdo RTV SAT 
szt. 4.000 
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Istniejący zapis: 
 

190 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

190 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - multiswitch 
szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

191 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

191 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wzmacniacz 
budynkowy 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

192 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

192 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
satelitarna, konwerter, uchwyt anteny satelitarnej 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
 

193 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

193 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - antena 
DVBT, uchwyt anteny DVBT 

szt. 1.000 

 
 
W rozdziale 10 – Tablice informacyjne: 
 
Istniejący zapis: 
 

195 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

195 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica 
informacyjna DATA/CZAS 

szt. 1.000 

 
Istniejący zapis: 
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196 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  
 

szt. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

196 
KNNR 5 
0406-01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar DATA 
CZAS 

szt. 2.000 

 
Istniejący zapis: 
 

197 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 

m 50.000 

 
Należy zastąpić: 
 

197 
KNNR 5 
0102-01 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - 
rury winidurowe karbowane 23/28 

m 50.000 

 
Istniejący zapis: 
 

198 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 

m kabla 100.000 

 
Należy zastąpić: 
 

198 
KNR AT-15 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - 
przewód U/UTP kat. 6 LS0H 

m kabla 100.000 

 
 
W rozdziale 11 – Trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych: 
 
Istniejący zapis: 
 

200 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów  

m 190.000 

 
Należy zastąpić: 
 

200 
KNNR 5 
1105-08 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów - koryto kablowe K50h42 

m 190.000 

 
 
Pytanie nr 622  
Proszę o informacje odnośnie ściany w osi 4’ na poziomie parteru, z rysunku wynika, że ściana ma 30cm 
grubości, natomiast w PW 3.2.2 Ściany wewnętrzne, nie występują ściany o grubości 30cm (występują tylko o gr. 
12cm oraz 25cm). 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić ścianę  gr. 30 cm zgodnie z rzutem.  
 
W związku z powyższym w rozdziale „Roboty murowe, obudowy” przedmiaru branży budowlanej dla basenu 
przy ul. Wczasowej istniejący zapis: 
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212 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 676.189 

 
Należy zastąpić: 
 

212 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 545.739 

 
Dodatkowo istniejący zapis: 

 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 168.248 

 
Należy zastąpić: 

 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 298.698 

 
 
W rozdziale „Roboty murowe, obudowy” przedmiaru branży budowlanej dla basenu przy ul. Kościuszki 
istniejący zapis: 
 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 649.888 

 
Należy zastąpić: 
 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 519.438 

 
Dodatkowo istniejący zapis: 

 

216 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 168.248 

 
Należy zastąpić: 

 

216 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 298.698 

 
 
W rozdziale „Roboty murowe, obudowy” przedmiaru branży budowlanej dla basenu przy ul. Hallera istniejący 
zapis: 
 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 649.888 

 
Należy zastąpić: 
 

214 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 519.438 

 
Dodatkowo istniejący zapis: 

 

216 Podstawa jak w podstawie Opis jak w opisie pozycji m2 168.248 
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pozycji przedmiarowej przedmiarowej 

 
Należy zastąpić: 

 

216 
Podstawa jak w podstawie 
pozycji przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

m2 298.698 

 
 
Pytanie nr 623 
W którym miejscu (od jakiej wysokości) występują okładziny ścienne z wełny drzewnej na Sali gimnastycznej, w 
Programie Użytkowym Budynku na ścianach sali uwzględniono tylko 2x malowanie. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje zastosowania wełny drzewnej na ścianach sali gimnastycznej. 
 
 
Pytanie nr 624 
Z uwagi na brak szczegółowych danych w dokumentacji uniemożliwiające dobór urządzeń prosimy o 
uzupełnienie informacji odnośnie osuszania basenów oraz parametrów doboru pomp ciepła dla central. 
 
Odpowiedź: 
Utrzymanie prawidłowej wilgotności na basenie realizowane jest powietrzem zewnętrznym przez centrale 
wentylacyjne. Centrale basenowe nie są wyposażone w pompy ciepła. 
 
 
Pytanie nr 625 
Dotyczy Basenu przy ul. Wczasowej. Zgodnie z przedmiarem robót dla robót zewnętrznych w poz. 39 ma być 
ujęta „brama wraz z furtką" kpi. 1. Z rysunku w PZT wynika, że w ogrodzeniu ma być brama przesuwna i osobny 
zespół dwóch furtek. Prosimy o komentarz lub zmianę przedmiaru. Prosimy również o podanie szerokości bramy 
i furtek. 
 
Odpowiedź: 
Z rozdziału 4 „Zieleń, mała architektura” przedmiaru dla basenu przy ul. Wczasowej istniejący zapis: 
 

39 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

39a 
Analiza indywidualna Montaż bramy przesuwnej 

kompletnej 
kpl. 1.000 

 

39b 
Analiza indywidualna Montaż zespołu dwóch furtek 

wejściowych 
kpl. 1.000 

 
 
Z rozdziału 4 „Zieleń, mała architektura” przedmiaru dla basenu przy ul. Hallera istniejący zapis: 
 

51 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 2.000 

 
Należy zastąpić: 
 

51a 
Analiza indywidualna Montaż bramy przesuwnej 

kompletnej 
kpl. 1.000 
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51b 
Analiza indywidualna Montaż bramy rozwieranej 

dwuskrzydłowej kompletnej 
kpl. 1.000 

 

51c 
Analiza indywidualna Montaż zespołu trzech furtek 

wejściowych 
kpl. 1.000 

 
 
Z rozdziału 4 „Zieleń, mała architektura” przedmiaru dla basenu przy ul. Kościuszki istniejący zapis: 
 

35 
KNR jak w podstawie pozycji 
przedmiarowej 

Opis jak w opisie pozycji 
przedmiarowej 

kpl. 1.000 

 
Należy zastąpić: 
 

35 
Analiza indywidualna Montaż bramy przesuwnej 

kompletnej 
kpl. 2.000 

 
 
Pytanie nr 626 
Dotyczy basenu przy ul. Hallera. Dotyczy basenu przy ul. Kościuszki. Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. 
Na rysunkach elewacji i rzutach pokazano obudowę, zabudowę czerpni powietrza. Brak natomiast takiej pozycji 
w przedmiarach. Jeśli należy ująć w wycenie, proszę o dodanie takiej pozycji do przedmiaru, a także podanie 
parametrów technicznych, wytycznych rysunków potrzebnych do wyceny powyższych elementów. 
 
Odpowiedź: 
Do rozdziału „Elewacja, elementy zewnętrzne” przedmiaru dla basenu przy ul. Wczasowej należy wprowadzić 
poniższą pozycję: 
 
 

304d 

Analiza indywidualna Montaż obudowy terenowej czerpni 
powietrza w systemach lekkich konstrukcji 
aluminiowych z wysłoną z lameli 
aluminiowych wraz zadaszeniem 

kpl. 1.000 

 
Do rozdziału „Elewacja, elementy zewnętrzne” przedmiaru dla basenu przy ul. Hallera należy wprowadzić 
poniższą pozycję: 
 
 

319c 

Analiza indywidualna Montaż obudowy terenowej czerpni 
powietrza w systemach lekkich konstrukcji 
aluminiowych z wysłoną z lameli 
aluminiowych wraz zadaszeniem 

kpl. 1.000 

 
Do rozdziału „Elewacja, elementy zewnętrzne” przedmiaru dla basenu przy ul. Kościuszki należy wprowadzić 
poniższą pozycję: 
 
 

316d 

Analiza indywidualna Montaż obudowy terenowej czerpni 
powietrza w systemach lekkich konstrukcji 
aluminiowych z wysłoną z lameli 
aluminiowych wraz zadaszeniem 

kpl. 1.000 

 
 
Pytanie nr 627 
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W związku z rozbieżnościami w zapisach dotyczących wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w 
przedmiarach robót dotyczących „Zewnętrznych sieci wod-kan" dla basenu przy ul. Wczasowej, rozdział 3 „Sieć 
wodociągowa" prosimy o podanie prawidłowych pozycji nr 63 i 67d. 
 
Odpowiedź: 
Prawidłowa pozycja nr 63 została podana w odpowiedzi na pytania nr 262. 
Istniejący zapis pozycji 67d w rozdziale 3 „Sieć wodociągowa” w przedmiarze dotyczącym „Zewnętrznych sieci 
wod-kan”: 
 

67d 
KNR-W 4-02 
0121-05 
analogia 

Likwidacja przyłącza wodociągowego 
szt. 130.000 

 
Należy zastąpić: 
 

67d 
KNR-W 4-02 
0121-05 
analogia 

Likwidacja przyłącza wodociągowego 
m 130.000 

 
 
Pytanie nr 628 
Ze względu na fakt, że przetarg jest rozpisany w formie kosztorysowej, proszę o rozbicie pozycji w przedmiarze 
dotyczącej licowania płytkami ścian na poszczególne wymiary płytek ponieważ ceny różnią się zależnie od 
formatu płytki (12,5x25; 30x30; 45x45). 

 
Dotyczy pozycji (analogicznie przy każdym z basenów). 
 
Odpowiedź: 
 
W przedmiarze robót w branży budowlanej w rozdziale 5 – „Wykończenie ścian i sufitów parteru” dla basenu 
przy ul. Wczasowej istniejący zapis: 
 
 

204 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 
m2 1546,081 

 
Należy zastąpić: 
 

204a 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 12,5x25 cm 
m2 845,267 

 
 

204b 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 30x30 cm 
m2 700,814 

 
 
W przedmiarze robót w branży budowlanej w rozdziale 5 – „Wykończenie ścian i sufitów parteru” dla basenu 
przy ul. Hallera istniejący zapis: 
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206 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 
m2 1486,461 

 
Należy zastąpić: 
 

206a 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 12,5x25 cm 
m2 817,554 

 
 

206b 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 30x30 cm 
m2 668,907 

 
 
W przedmiarze robót w branży budowlanej w rozdziale 5 – „Wykończenie ścian i sufitów parteru” dla basenu 
przy ul. Kościuszki istniejący zapis: 
 

206 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 
m2 1486,461 

 
Należy zastąpić: 
 

206a 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 12,5x25 cm 
m2 817,554 

 
 

206b 
KNR 0-12II 
0829-09 
analogia 

Licowanie ścian płytkami - granito-gres 30x30 cm 
m2 668,907 

 
 
Pytanie nr 629 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiar Technologii wody basenowej, dział 4.3 Orurowanie i armatura brodzika 
dla dzieci (zadanie nr III) nie obejmuje pozycji o numeracji 201-204. 
 
Odpowiedź: 
W związku z brakiem w zeskanowanym przedmiarze instalacji technologii wody basenowej dla basenu przy ul. 
Wczasowej pozycji 201-204 należy je wprowadzić do przedmiaru: 
 

201 
KNNR 4 
0132-08 

Zawory kulowe o średnicy 75 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 2.000 

 

202 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 6.000 

 

203 
KNNR 4 
0132-07 

Zawory kulowe o średnicy 63 mm, instalacji z rur z PVC-
C 

szt. 2.000 

 

204 
KNNR 4 
0132-06 

Zawory kulowe o średnicy 50 mm, instalacji z rur z PVC 
szt. 5.000 
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Pytanie nr 630 
Dotyczy basenu przy ul. Wczasowej. 
Prosimy Zamawiającego o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. W przedmiarach dotyczących lokalizacji przy 
ul. Wczasowej nie zostały ujęte pozycje dotyczące pompowania wody w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz 
zabezpieczenie wykopu.  
Zgodnie z geologią poziom wody gruntowej ustalony i nawiercony znajduje się na poziomie 309,50 m npm i jest 
to rzędna powyżej poziomu posadowienia fundamentów budynku. 
Prowadzenie prac ziemnych wiąże się z pewnością z pompowaniem wody z wykopu. W jaki sposób Zamawiający 
zamierza rozliczyć pompowanie wody i zabezpieczenie wykopu na etapie realizacji prac? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 394. 
Dokumentacja projektowa zakłada wykopy szerokoprzestrzenne bez konieczności stosowania deskowania. 
 
 
Pytanie nr 631 
Dotyczy Basenu przy ul. Kościuszki: Prosimy o wprowadzenie do przedmiaru drzwi DZ4 - drzwi zewnętrzne, 
dwuskrzydłowe z naświetlem, w konstrukcji na profilach aluminiowych, profil z wkładką termiczną, o 
współczynniku U=l,3 W/m2K z wypełnieniem szkłem bezpiecznym przeziernym, z zestawem szklanym, 
wyposażone w samozamykacz kolor profili RAL 9022 skrzydło 90/200 i 90/200 ; zgodnie z zestawieniem ślusarki i 
dokumentacją. 
 
Odpowiedź: 
Do rozdziału 7 – „Stolarka, ślusarka” przedmiaru branży budowlanej basenu przy ul. Kościuszki należy 
wprowadzić pozycję: 
 

244d 

KNR-W 2-
02 1040-
02 DZ4 

Drzwi  zewnętrzne, dwuskrzydłowe, z naświetlem, 
w konstrukcji na profilach aluminiowych, profil z 
wkładką termiczną, o współczynniku U=1,3W/m2K 
z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, przeziernym, 
z zestawem szklanym, wyposażone w 
samozamykacz kolor profili RAL 9022 skrzydło 
90/200 i 90/200 –  

m2 5.100 

 
 
Pytanie nr 632 
Sieć wodociągowa – rozdział 4 „Przekładka wodociągu” w wyniku odpowiedzi na pytania należy usunąć z 
przedmiaru robót pozycje nr 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100 – czyli łączenie rurociągu z rur PE za pomocą 
zgrzewania, próby szczelności, płukanie i dezynfekcję rurociągu – prosimy o ponowne przeanalizowanie pozycji 
przewidzianych do usunięcia (jak Wykonawca ma np. połączyć poszczególne odcinki rur i czy na pewno nie 
trzeba będzie przeprowadzać prób szczelności, itd.?). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający anuluje Pytania i odpowiedzi nr 14 w zakresie pozycji: nr 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100 
przedmiaru „Zewnętrzne sieci wod-kan” dla basenu przy ul. Kościuszki w rozdziale 4 „Przekładka wodociągu”. 
Należy przywrócić ww. pozycje. 
  
 
 
         Jarosław Łuczyński 
         Kierownik referatu ds. budownictwa 
         Wydział Inwestycji 
         UM Katowice 


