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UNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGOUNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGOUNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGOUNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGO    

W  BYDGOSZCZYW  BYDGOSZCZYW  BYDGOSZCZYW  BYDGOSZCZY    

    ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 

52 360 82 06 

NIP 554 264 75 68  REGON 340057695 

 

BZP 45/2/2010        Bydgoszcz, 27.09.2010 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, informuje, że  w/w postępowaniu wpłynęły następujące 
zapytania:  
 
1.  Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji 4 w Tabeli nr 3 w pkt. 5.2 SIWZ. Czy przychód 

netto w wysokości 60 000 000,00 dotyczy każdego z trzech wymienionych lat osobno, 
czy też sumy  przychodów za ten okres. 
           Zgodnie z zapisami siwz Wykonawca ma wykazać przychód netto w wysokości 
60 000 000,00 zł za ostatnie trzy lata obrotowe (w każdym z wymienionych lat : 
2007, 2008, 2009). 
 

2. Czy przedmiar robót przedstawiany przez Wykonawcę a omówiony w pkt. 12.2 może 
mieć formę wybraną przez Wykonawcę (tabela TES przygotowana np. w programie 
Excel) czy musi być ściśle odpowiadająca otrzymanym przedmiarom i wykonana w 
programie Norma? . Jeżeli oferta ma być przygotowana w programie Norma, to czy mają 
być to kosztorysy ofertowe czy szczegółowe? 

                   Zamawiający   wymaga  załączenia do oferty kosztorysów  szczegółowych                  
(  z zestawieniem materiałów)  opracowanych w dowolnym programie, zgodnie z pkt 

      12.2.4. siwz.   
 
3. Czy i w jaki sposób należy wprowadzać zmiany do przedmiaru w przypadku braku pozycji 

lub niezgodności otrzymanego przedmiaru z projektem? 
                   Wykonawca ma samodzielnie dokonać przedmiarów  i wyceny  robót w oparciu 

o dokumentację projektową i  pomocniczo  załączony  do siwz przedmiar, zgodnie z pkt 
12.2.2. siwz.  

 
4.  Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest przedstawienie referencji za wykonanie dwóch 

obiektów o kubaturze powyżej 30 000 m3 i wartości powyżej 20 000 000 PLN nie 
zawierających instalacji klimatyzacji, natomiast dodatkowo referencje za wykonanie 
samych instalacji sanitarnych (w tym klimatyzacji) na inwestycjach o podobnej lub 
większej wartości na których nasza firma występowała jako podwykonawca. 
      Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami siwz Wykonawca ma wykazać, iż 
wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 budynki o 
kubaturze min. 30 tys. m3 każdy, zawierające wszystkie instalacje wewnętrzne 
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(w tym w szczególności: wod- kan, co, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną, 
słaboprądową) wraz z infrastrukturą zewnętrzną (w tym parkingi, zieleń, drogi), o 
wartości nie mniejszej niż 20 mln złotych brutto każdy z nich, oddanych do użytkowania 
przed upływem terminu składania ofert. 
 

5.   Czy zamawiający uzna za prawidłowo przygotowany kosztorys zawierający: opis pozycji, 
cen, ilość i jednostkę miary? 

                Zgodnie z pkt 12.2.4 siwz i zasadami sporządzania kosztorysów szczegółowych. 
 
6.  Czy zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów do celów złożenia kosztorysu do 

oferty? 
              Tak. 
 
7.  W projekcie instalacji technicznych w zakresie systemu CCTV brak jest schematu 

ideowego instalacji lub dokładnego wyszczególnienia urządzeń centralnych. Prosimy o 
podanie brakujących informacji. 

              W sprawie wyszczególnienia urządzeń centralnych jak i wszystkich zastosowanych 
w w/w instalacji odsyłamy do Projektu Technicznego i Specyfikacji Technicznej 
dołączonych do kompletu dokumentacji. 

      W  części rysunkowej opisany jest w sposób szczegółowy każdy element instalacji                        
( przewody, ich ilość, rodzaj, umiejscowienia kamer, ich numerację, rodzaj, trasy 
kablowe itp.) stąd uznaje się, że  schemat ideowy nie jest konieczny i niezbędny dla  
profesjonalnego  Wykonawcy.  

 
8.  Dotyczy dokumentacji przetargowej – opracowania „Drogi – odtworzenie nawierzchni 

chodnika”. Wg SIWZ pkt. 2.9.3. ppkt. p/str.15 wymieniono m.in. w zakresie 
dokumentacji projektowej opracowanie pt. „Drogi – odtworzenie nawierzchni chodnika”. 
W udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji nie ma takiego 
opracowania, znajduje się tam jedynie opracowanie o którym mowa w SIWZ pkt. 2.9.3. 
ppkt. c/str.14 tj. „Drogi, parkingi”. W związku z tym prosimy o jego uzupełnienie.  

            Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   
 
9.   Dotyczy inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki. 
      W projekcie Zieleni, w pkt. 3.1.Stan istniejący jest napisane: „Na  terenie  objętym   

przedsięwzięciem  występują nasadzenia  roślinne  po  Ogrodach  Działkowych  
„Swoboda. „ Nasadzenia  te  w  całości  przeznaczone  są  do  wycinki. Inwentaryzacja  i  
wycinka  tych  nasadzeń  zawarta  jest  w  odrębnym  opracowaniu”. 
Prosimy o przekazanie w/w odrębnego opracowania dotyczącego inwentaryzacji zieleni  
przeznaczonej do wycinki. 

      Prosimy także o odpowiedź po czyjej stronie są opłaty administracyjne z tytułu tych 
wycinek – po stronie Zamawiającego, czy po stronie Wykonawcy? 

         Załączamy decyzję o wycince drzew, w której wyszczególniono  nasadzenia do   
wycinki podlegające  opłatom administracyjnym. Pozostałe nasadzenia ( drzewa 
owocowe, krzewy itp.) również z podlegają wycince zgodnie z projektem zieleni.  

     Opłaty administracyjne leżą po stronie Zamawiającego. 
 
10.  Dotyczy elewacji z cegły (skrzydło południowe i północne). 

W dokumentacji projektowej w części Architektura podano: 
       Opis techniczny pkt.8.:  „Ściana z cegły ceramicznej elewacyjnej 12 cm”  

Opis techniczny pkt.10.1.1.: „Ściany zewnętrzne / skrzydło południowe i północne / z 
cegły elewacyjnej spoinowanej…”  

       Rysunki elewacji: „Spoinowana cegła elewacyjna”. 
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Specyfikacja Techniczna SST-11.Elewacja - opisuje elewację wentylowaną   budynku 
głównego z płytek ceramicznych Keratwin oraz fragmenty elewacji z blachy tytan.-
cynk. i docieplenia lekkie mokre, nie ujmuje natomiast elewacji skrzydeł południowego i 
północnego z cegły elewacyjnej.  
       Prosimy o podanie rodzaju cegły elewacyjnej, klasy, parametrów, kolorystyki, czy 
to ma być cegła pełna czy drążona. Gdyż opis cegła elewacyjna jest niewystarczający, a 
asortyment cegieł elewacyjnych jest szeroki. Prosimy także o podanie sposobu 
mocowania. 

             Cegła elewacyjna klinkierowa w kolorze czerwono – wiśniowym o wymiarach 
250/120/65 mm. Klasa min. 30, mrozoodporna, drążona lub pełna, faktura lica – skóra 
lub gładka. 

      Łączenie za pomocą kotew do ścian warstwowych (systemowe łączniki) w rozstawie 
zgodnie z wytycznymi producenta łączników i cegieł. Wykonanie (dylatacje itp.) zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

      Przed zamówieniem należy próbki cegieł przedstawić do akceptacji Inwestorowi.  
 
11. Dotyczy napisu na elewacji. 

      W dokumentacji projektowej, na rysunku A-1 Elewacja wschodnia widnieje napis 
„SAPERE AUDE”. Prosimy o odpowiedź, czy napis ten wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak 
to prosimy o określenie: 

       - czy to ma być napis przestrzenny czy płaski,  
       - z jakiego materiału ma być wykonany, 
       - jakiej wielkości mają być litery, 
       - w jaki sposób ma być mocowany do elewacji    
       - czy ma być podświetlany 
             Napis „Sapere Aude” umieszczony na elewacji wschodniej o wymiarach  10,7 m x 

1,65 m . Czcionka Angsana New. Litery wykonane z blachy płaskiej stalowej malowanej 
proszkowo lub tytanowo-cynkowej w kolorze obróbek i stolarki (kolor szaro – grafitowy).  
Litery mocowane na wspornikach z dystansem od lica elewacji ok. 20 cm. Napis nie 
będzie podświetlany.  

 
12. Dotyczy formy zamieszczania na stronie Zamawiającego odpowiedzi, modyfikacji, 

wyjaśnień. 
Zwracamy się z prośbą o chronologiczne umieszczanie na stronie internetowej 
Zamawiającego wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień, sprostowań i modyfikacji z podaniem 
daty ich zamieszczania. 

                Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest  
udzielić wyjaśnień , sprostowań i dokonać modyfikacji siwz nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
13.13.13.13.    W dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego brakuje 

podstawowego rysunku  Planu zagospodarowania terenu. Prosimy o udostępnienie 
niniejszego rysunku 

      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   
 
14.  W projekcie Zieleni, w pkt. Zawartość Opracowania wymienia się: 

- Pkt.I. ppkt.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
       - Pkt. II. Rys.1/1. Plan sytuacyjny projektu budowlanego zieleni na planszy zbiorczej 

uzbrojenia terenu.  
W dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego nie ma tych 
rysunków i opracowań.  

       Prosimy o ich uzupełnienie. 
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      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl  
 
15. Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej zawierającej karty badań, przekroje 

geotechniczne i wnioski. Powołując się na pkt.6.w opisie Architektury Wykonawca 
wnioskuje, że takie opracowanie jest sporządzone. A jest ono niezbędne dla sprawdzenia 
przedmiaru i właściwego oszacowania kosztu robót ziemnych. 

      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   
16.  W opracowaniu „Architektura” nie ma spisu rysunków. Prosimy o przekazanie spisu 

rysunków, potwierdzającego, że udostępnione rysunki od A1 do A36 stanowią całkowity 
zakres części rysunkowej „Architektury”. 

      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   
 
17. W opracowaniu „Aranżacja Wnętrz” nie ma spisu rysunków. Prosimy o przekazanie spisu 

rysunków, potwierdzającego, że udostępnione rysunki od A1 do A8 stanowią całkowity 
zakres części rysunkowej „Aranżacji Wnętrz”. 

      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   
 
UMOWA 
 
18. § 4 ust. 2.3 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach nadzoru Inwestorskiego 

Zamawiający zapewni również nadzór autorski twórców projektu budowlanego.  
      Zamawiający zapewni nadzór autorski  w miarę potrzeb. 
  
19. § 4 ust. 4.3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ewentualna dodatkowa dokumentacja 

projektowa będzie wykonywana przez autora dokumentacji projektowej w ramach 
nadzoru autorskiego.  

      Treść  § 4 ust. 4.3. nie odnosi się  do  jakiejkolwiek dokumentacji  projektowej.  Nie 
mniej jednak Zamawiający  wyjaśnia, że  autorzy projektu zobowiązani są w ramach 
rękojmi i gwarancji  do opracowania takich elementów dokumentacji projektowej, którą 
pominęli w projekcie podstawowym oraz dostarczenia rysunków zamiennych w 
przypadku, kiedy sporządzone rysunki zawierają błędy. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

 
20. § 7 ust. 1 i ust. 2. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu dot. konieczności 

wskazywania w umowie podwykonawców, ze wskazaniem wartości ich robót szczególnie 
w kontekście art. 36 ust.4 PZP zgodnie z którym w treści Oferty Wykonawca ma 
obowiązek wskazać jedynie zakres robót a nie poszczególnych Podwykonawców (firmy)?  
Art. 36 ust.  4  ustawy Prawo zamówień publicznych  nie ma związku z treścią § 7 ust. 1 
i ust. 2 wzoru umowy.  

      Zamawiający  zawierając umowę z Wykonawcą ma prawo znać wszystkich 
podwykonawców i  zobowiązania  płatnicze  Wykonawcy wobec  nich.  Ponadto art. 36 
ust.  4 odnosi się do ofert a nie do umowy.   

 
21.  §7 ust. 8.4 i §9 ust. 3.1 i 3.2 

1.1. czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom 
będzie dotyczyło płatności bezspornych i wymagalnych? 
1.2. czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom 
przez Wykonawcę? 

1.3. czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające 
należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez  
Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? 
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        Zamawiający podtrzymuje zapisy  ww  paragrafu  wzoru umowy.  
 

22. § 8 ust. 2. czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie ryczałtowe 
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie stosownie do zmiany 
stawki podatku VAT?  
Zgodnie z  § 14 „Zakres dopuszczalnych zmian umowy”  ust. 1 pkt 1.9. wzoru umowy 
zmiana umowy może nastąpić w przypadku „zmiany  wynagrodzenia w przypadku 
zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług”. 
Powyższy zapis wyczerpuje stanowisko Zamawiającego w  przedmiotowej  sprawie.   

 
23. § 9 ust. 4. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisów tego ustępu ponieważ w 

przypadku określonym w tym ustępie wykonawca będzie zobowiązany do skorygowania 
swojej faktury o wartość odpowiadającą wartości faktury złożonej przez podwykonawcę. 
Takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne z uwagi na przepisy podatkowe. Wykonawca nie 
może skorygować swojej faktury za wykonane roboty. Zamawiający może przyjąć 
fakturę od wykonawcy i może jej nie zapłacić z uwagi na bezpośrednią płatność dla 
wykonawcy. Zapłata faktury wykonawcy nastąpi więc poprzez kompensatę z 
wierzytelnością Zamawiającego z tytułu bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy. Zamawiający nie może również przyjmować faktur bezpośrednio od 
podwykonawcy. Stroną zamówienia publicznego jest wykonawca, a nie podwykonawca. 

Sytuacja  opisana w niniejszym punkcie wzoru umowy to wykładnia  przepisu 
art. 6471) Kodeksu cywilnego, który skutkuje solidarną odpowiedzialnością  inwestora i 
wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę.  

Jeżeli przepis ten zostanie zastosowany w stosunku do inwestora to skutki jego 
zastosowania oddziaływać  będą na zobowiązania podatkowe. 

 

24.  § 9 ust. 6 czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót 
w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury 
Wykonawcy? 

       Zamawiający nie akceptuje proponowanego zapisu.  
 
25. §10 ust. 4.2 w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy 

– proponuje się 14 dni? 
Zamawiający, poprzez  określenie  2-miesięcnego okresu na dokonanie odbioru 

końcowego, wyznacza termin graniczny trwania  odbioru. Nie zakłada natomiast  
niepotrzebnego wydłużenia  tego okresu, jako że zainteresowany jest  jak najszybszym 
uruchomieniem działalności  i rozliczeniem inwestycji. 

 
26.  § 10 pkt. 4.5.2. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że chodzi o elementy przedmiotu 

umowy a nie jego całość co jest niewykonalne z punktu widzenia technologicznego. 
        W cytowanym paragrafie  wzoru umowy Zamawiający miał na myśli cały obiekt lub 

jego część, co zostało wyraźnie napisane.  Sytuacja niniejsza może być interpretowana 
dopiero po ujawnieniu się wady i w zależności od jej rodzaju.  
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27.  § 12 ust. 6. czy Zamawiający potwierdza, że przez istotną wadę uważa taką której 
wystąpienie uniemożliwi korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem ? 

         Na tym  etapie  Zamawiający nie jest w stanie zdefiniować pojęcia wady 
istotnej. Na przykład  wadą istotną  może być wada, której wystąpienie znacznie 
utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy. Sformułowanie istotności wady może 
nastąpić dopiero po jej ujawnieniu.  

28.  Umowa §12 ust. 8: w związku z bardzo długim okresem gwarancji oraz koniecznością 
wystawienia gwarancji należytego wykonania umowy o okresie ważności powyżej 5 lat, 
czy Zamawiający zgadza się, że zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem 
ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie 
wystawiona następna gwarancja? 

       Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 
29.   § 13 – kary umowne  

1.1 ust.1.1; ust.1.2; ust.1.3;  ust.1.4; ust.1.6 czy Zamawiający akceptuje ustalenie 
kary na poziomie nie wyższym niż 0,01% – 0,05% za każdy dzień zwłoki? 

1.2 czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto? 

       Ad.1.1.  Zamawiający utrzymuje wysokość  kar umownych zgodnie z powyższymi 
zapisami,  

  Ad.1.2.  Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu kar umownych.   
 

30.   § 15 ust. 1.3. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający miał na myśli zajęcie, 
którego zakres  uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z obowiązków wynikających z 
umowy. 

         § 15 daje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy a nie rodzi 
obowiązku odstąpienia od umowy  w przypadku  zajęcia wierzytelności. Zdaniem 
Zamawiającego nie każde zajęcie wierzytelności uniemożliwi wykonanie przedmiotu 
umowy. Sytuacja taka będzie podlegała ocenie w momencie jej zaistnienia. 

        
31.  § 15 ust. 3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tego zapisu o następującą treść: 

„lub przyczyn za które nie odpowiada wykonawca” ?  
       Zamawiający  podtrzymuje zapis  § 15 ust. 3 ze względu na jego jednoznaczność.  
 
SIWZ 

32.  Ust. 12.1. i 12.2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że dokumentacja sporządzona przez 
Zamawiającego dla celów wykonania niniejszego przedmiotu umowy została 
sporządzona zgodnie z treścią art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Tak, z uwzględnieniem  formuły ceny ryczałtowej  opisanej w ust  12.1 i 12.2  siwz.  
 

33. Pkt. 16.7.2 lit. (c); czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego 
zaawansowania robót w okresach miesięcznych? 

       Zamawiający  podtrzymuje  zapis  przedmiotowego  punktu siwz.  

 
34.  Pkt. 16.7.2 lit. (g) 

1.1.  jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej 
zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad 
limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym? 

1.2. czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności? 
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Limit środków i przerobu Wykonawcy zostanie określony  na podstawie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego  przez  Wykonawcę  i  
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
Zamawiający nie akceptuje  wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.  
 

35.  Pkt. 16.7.4 Czy Zamawiający, wyraża zgodę na to że zapis ten będzie dotyczył zakresów 
robót wskazanych w treści oferty ? 

       Tak, gdyż zakres robót nie może przekraczać treści oferty. 
  
36.  Pkt. 16.8.1 Prosimy o dokładne podanie jak ma zostać ubezpieczony kontrakt w okresie 

gwarancji. W warunkach ubezpieczenia CAR istnieją dwie klauzule dla tego okresu 003 i 
004. Prosimy również o określenie, iż ubezpieczenie ma dotyczyć tylko 60 miesięcy 
okresu gwarancyjnego. 
Zamawiający  informuje, że  wszystkie wymagania dotyczące  ubezpieczenia zawarte są 
w cytowanym punkcie siwz. Po przedłożeniu  Zamawiającemu  projektu  polisy do 
akceptacji  będzie możliwość  ustosunkowania  się  do jego  treści   i uszczegółowienia  
zapisów. 
 

37.  Pkt. 16.8.4 Prosimy o jego wykreślenie jako mało precyzyjnego, ponieważ Wykonawca 
nie posiada informacji jakie są szczególne niekorzystne wyłączenia z OWU, limity, 
dodatkowe zastrzeżenia dla Zamawiającego. Tym bardziej, iż Zamawiający zastrzega 
sobie akceptację warunków polisy. 

       Zamawiający nie rezygnuje z prawa akceptacji warunków polisy. Zdefiniowanie 
szczególnie niekorzystnych wyłączeń  z OWU, limitów i dodatkowych zastrzeżeń  dla 
Zamawiającego nastąpi  dopiero po przedłożeniu projektu polisy.  

 
38.  Ust. 17.8 

1.1 czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, że treść wzoru gwarancji może zostać 
zmieniona   zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancję? 

1.2 w związku z brakiem możliwości wystawienia gwarancji bezterminowej czy 
Zamawiający akceptuje wstawienie dat obowiązywania gwarancji, wraz ze 
zobowiązaniem do przedłożenia nowej gwarancji przed wygaśnięciem obowiązującej 
w przypadku zaistnienia takiej konieczności? 

Ad. 1.1. W siwz pkt. 17.8 Zamawiający wskazał elementy konieczne, które musi zawierać 
gwarancja. Gwarancja może zawierać inne warunki zgodnie ze standardami instytucji 
finansowej wystawiającej gwarancję, jednak nie mogą być one sprzeczne z 
warunkami koniecznymi i niekorzystne dla Zamawiającego. 

Ad. 1.2.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy  jednocześnie na okres  realizacji kontraktu i  na okres rękojmi za 
wady.    

 
39. Ust. 17.15 czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w gwarancji: wstawienie zakazu 

przenoszenia (cesji) zabezpieczenia wykonania lub dopuszczenie cesji za uprzednią 
pisemną zgodą Gwaranta? 

       Zamawiający  nie akceptuje ww propozycji.  
 

DOKUMENTACJA 
40.  Prosimy o potwierdzenie czy rolety wewnętrzne opisane w pkt. 6.12 projektu Aranżacja 

Wnętrz wchodzą w zakres zamówienia? 
       Tak. 
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41. Prosimy o wyjaśnienie poz. 328 i 331 przedmiaru budowlanego: Przeniesienie regałów 
istniejących. Jakich regałów dotyczą te pozycje? Skąd mają być przeniesione? 
Dotyczy regałów znajdujących się  w istniejących   bibliotekach, tj.:    

− Biblioteka Główna ul. Chodkiewicza 30, odległość ca 500 m : 1069 regałów(w 
tym drewniane, drewniane z szafkami, metalowe dwustronne),  

− Czytelnia Czasopism ul. Chodkiewicza 30, odległość ca 500 m - 300 regałów 
jezdnych i 216 innych (metalowych i drewnianych),  

− Biblioteka neofilologiczna  ul. Grabowa 2 , odległość ca 2 km - 164 regały, 
− Biblioteka Polonistyczna ul. Jagiellońska  11, odległość ca 2 km - 105 regałów, 
− Biblioteka Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  ul. Weyssenhoffa 11, odległość ca 500 

m -  147 regałów. 
 

42. Czy bramki detekcyjne (6 szt.) w pozycji 360 przedmiaru budowlanego zostają 
zastąpione przez bramki RFID kontrolne antykradzieżowe (2 szt.) z zestawienia 
elementów wyposażenia udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego czy 
stanowią osobny element do wyceny? 

         W  projekcie aranżacji wnętrz  ( vide  rzut parteru  i rzut II piętra)  pokazano 
zabezpieczenie  wejść  trzyelementowymi   bramkami  detekcyjnymi. W części II Opisu 
przedmiotu zamówienia  jest wyraźnie określone, że  bramki te są ujęte w  projekcie, 
zdefiniowano je jako 2 szt. ( 3-panelowe) i  uszczegółowiono ich opis.    

  

43.  Prosimy o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego odnośnie podbitki z blachy 
stanowiącej wykończenie sufitu w garażu (brak w specyfikacji).  

         Podbitkę sufitu garażu wykonać jako listwową o szer. 300 mm z taśmy 
aluminiowej o gr. 0,7 mm kolor biały. Sposób montażu  - zgodnie z instrukcją 
producenta.  

 

44. Czy Zamawiający ma możliwość udostępnienia dodatkowej dokumentacji dotyczącej 
stalowej konstrukcji wsporczej zieleni (poz. 367 przedmiaru budowlanego)? 

Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   

45.  Prosimy o potwierdzenie, że w Cz. II pkt 2.10.1 SIWZ powinno być odwołanie do pkt. 
2.9.3 SIWZ zamiast do pkt. 2.4.3.2., który zresztą nie występuje w SIWZ. 

         Zamawiający potwierdza, iż odwołanie w Cz. II pkt 2.10.1 SIWZ winno być do 
pkt 2.9.3 SIWZ .  

46.  Prosimy o potwierdzenie, że w Cz. VI pkt 6.2.2 lit. a) SIWZ faktycznie powinno być 200 
(dwieście) sztuk etykiety RFID. 

         Zamawiający informuje iż w Cz. VI pkt 6.2.2 lit. a) SIWZ powinno być 200 000 
sztuk etykiet RFID, co zostało potwierdzone w piśmie Nr BZP 45/1/2010 z dnia 



9 

 

10.09.2010 r. oraz załączniku nr 8 w części III opisu przedmiotu zamówienia 
uszczegółowienie elementów wyposażenia ujętego w dokumentacji projektowej. 

47. Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „obiektu kubaturowego (…) wykonanego w 
technologii tradycyjnej” w odniesieniu do doświadczenia kierownika budowy należy 
rozumieć w znaczeniu potocznym.   

         Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkiem określonym w siwz kierownik 
budowy musi legitymować  5 letnim doświadczeniem zawodowym przy realizacji 
obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie w kierowaniu budową minimum jednego 
obiektu kubaturowego,  zawierającego wszystkie instalacje branżowe (wymienione w 
siwz) o wartości nie mniejszej niż 20 mln złotych brutto. Nie ma znaczenia czy w  
technologii tradycyjnej czy innej. W związku z powyższym w opisie warunku dotyczącego 
doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności dotyczącego 
kierownika budowy wykreśla się zapis siwz „...wykonanego w technologii tradycyjnej...”. 

48. Z uwagi na fakt, iż powszechną praktyką jest zawieranie umów podwykonawczych 
dopiero w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, często nawet w kolejnym roku czy 
też dalszych latach jego realizacji, jak również biorąc pod uwagę przepisy art. 647¹ K.C., 
prosimy o uelastycznienie umownej procedury powierzania robót podwykonawcom 
poprzez jej dostosowanie do rzeczywistych okoliczności prowadzenia robót. W tym celu 
prosimy, aby w Cz. XVI SIWZ wykreślić pkt 16.7.4, natomiast w miejsce 
dotychczasowych zapisów § 7 ust. 2, 3, 4 i 5 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SIWZ) 
wprowadzić odpowiednio nowe, w brzmieniu: 

„2. Powierzenie podwykonawcom wykonania części robót, objętych niniejszą umową, 
wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, to uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z 
podwykonawcą. 

 4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, 
normami oraz obowiązującymi przepisami. 

5. Kopie umów zawartych z podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres 
robót do wykonania przez tych podwykonawców, stanowić będą załącznik nr 25 do 
niniejszej umowy”. 

W konsekwencji zaproponowanych powyżej zmian prosimy też o wykreślenie zapisów § 
13 ust. 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 i 1.4.4 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SIWZ).   
 

Zamawiający nie widzi konieczności dokonania proponowanych zmian  we wzorze 
umowy kierując się interesem Zamawiającego ale bez jednoczesnego nadużycia jego 
prawa podmiotowego.  
 

 49.    Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące jeszcze zmiany we wzorze umowy (Zał. 
nr 7 do SIWZ): 

      1) w § 4 ust. 4.7. na końcu zdania dopisać „o ile dotyczą spraw, za które, zgodnie z 
niniejszą umową, odpowiada Wykonawca”. 
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      2)  w § 13 ust. 1.6 w miejsce sformułowania „okoliczności opisanych” wpisać 
„okoliczności innych niż opisane”. 

     3) w § 13 dodać ust. 5 w brzmieniu „Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 
ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar 
umownych”. 

    4) w § 14 ust. 1.4 po słowach „zmian podwykonawców” wpisać „w zakresie robót”. 
     5)  w § 20 odnośnie Załącznika nr 25 treść „Umowy z podwykonawcami” zmienić na 

„Kopie umów z podwykonawcami”. 
 
    Ad.1. Zamawiający uznaje propozycję zmiany § 4 ust. 4.7  za bezprzedmiotową, jako że 

wszystkie zapisy umowy dotyczą wykonania przedmiotu umowy a w  ust. 4.7   
informację tę  zawarto dwukrotnie.  

   Ad. 2.  Zamawiający nie wyraża zgody. 
   Ad. 3  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.  
   Ad.4 Umowa w całości dotyczy określonego zakresu robót wykonywanych przez 

Wykonawcę bądź Jego podwykonawców stąd Zamawiający uznaje proponowany 
zapis za niepotrzebny.   

   Ad. 5  Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę tytułu załącznika nr 25 rozszerzając  ją  o 
słowa „ ….potwierdzone za  zgodność z oryginałem”. 

   
50.    Dotyczy WYPOSAŻENIA. 

    W „Specyfikacji  wyposażenia w ramach…” (plik Excel) w pkt.2 ujęto „Regały drewniane 
stacjonarne jedno i dwustronne pracowni” (obok w kolumnie „lokalizacja i opis” są 
przywoływane nr rysunków odnoszących się do rysunków znajdujących się w załączniku 
nr 8 do SIWZ).  

    Ilości wymienione w pkt.2 Specyfikacji  wyposażenia w ramach…” (plik Excel) różnią się 
od ilości wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt. 3.1.16., 3.1.20., 3.1.21., 3.1.22., 
3.1.23. 

    Prosimy o odpowiedź który z dokumentów jest nadrzędny i ilości regałów wg którego z 
tych dokumentów należy ująć w ofercie?  

 
      Ilości zgodne ze „Specyfikacją wyposażenia w ramach realizacji projektu  pt. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” tj:   poz. 3.1.16 – szt. 25, poz. 
3.1.20 – szt. 160, poz. 3.1.21 – szt. 30, poz. 3.1.22 – szt. 125, poz. 3.1.23 –szt. 125.   

 
    Załącznik nr 8 zaktualizowany jest aktualnym  zestawieniem wyposażenia, przy 

uwzględnieniu korekt ilości podanych  powyżej, i szczegółowo opisany  co do wymagań 
Zamawiającego.  

    W części I  ujęte są meble biblioteczne, biurowe, meble do pracowni z uwagami, że  nie 
obowiązuje w tym zakresie wyposażenie ujęte w dokumentacji projektowej. W części I pkt 
4 ujęte jest również inne wyposażenie  ( pkt  4.1 – 5 ) obowiązujące poza dokumentacją 
projektową.  

     W części II  wyspecyfikowane jest wyposażenie ujęte w dokumentacji projektowej i 
obowiązujące, opisane szczegółowo  pod względem wymagań technicznych i 
eksploatacyjnych. 

    Zestawienie elementów wyposażenia ujętego w dokumentacji projektowej jest 
tożsame z  Załącznikiem nr 8 zaktualizowanym Część II Uszczegółowienie 
wyposażenia ujętego w dokumentacji projektowej  lecz bez  opisu technicznego.  

    Zestawienie wyposażenia  jest  tożsame z dwoma ww dokumentami za wyjątkiem 
pozycji 46 w tym dokumencie, która również jest obowiązująca ( wyposażenie 
pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i gospodarczych).  
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51.   W „Specyfikacji  wyposażenia w ramach…” (plik Excel) ujęto: 

- w pkt.34 Stół socjalny 80 x 80 cm z 4 krzesłami ze sklejki profilowanej (lokalizacja i opis: 
pokój socjalny - rysunek nr 34) 
- w pkt.35 Stół socjalny 140 x 80 cm z 6 krzesłami ze sklejki profilowanej (lokalizacja i 
opis: pokój socjalny - rys. nr 35) 

    Jeżeli nr rysunków odnoszą się do załączniku nr 8 do SIWZ, to zwracamy uwagę, że w 
zał.8 nie ma rysunków nr 34 i 35. 
Prosimy więc o odpowiedź czy stoły wymienione w pkt.34 i 35 Specyfikacji  
wyposażenia w ramach…” (plik Excel) wchodzą w zakres oferty? A jeżeli tak to 
prosimy o przekazanie rysunków 34 i 35 o których mowa w niniejszej specyfikacji.  

Stoły ww oczywiście wchodzą w zakres zamówienia. Poniżej podajemy wymiary 
stołów:  
1. Stół 80x80 cm z 4 krzesłami ze sklejki profilowanej  o wymiarach:  
   - grubość  blatu  - 2,5 cm,  
   - nogi o przekroju kwadrat 5,5 x 5,5 cm,  
   - wysokość stolika łącznie z blatem -  75 cm. 
   Krzesła standardowe  ze sklejki  profilowanej.  
2. stół 140 x 80 cm z 6 krzesłami ze sklejki profilowanej o wymiarach  nóg, blatu i 

wysokości   jak w  pkt. 1.  
     

52.  Wobec zapisu SIWZ pkt.12.2.2. zwracamy uwagę, że w przedmiarze robót budowlanych nie 
zostały ujęte:  

    a) - wymienione w Specyfikacji  wyposażenia w ramach…” (plik Excel) poniższe pozycje:  
         36. Stół konferencyjny. 
         40. Mównica do sal wykładowych. 
         41. Tablica (obrotowa, jezdna) do sal dydaktycznych. 
         42. Szafka na klucze do recepcji. 
         43. kosze na śmieci. 
         44. Podwyższenie typu "Noga słonia". 
         45. Szafki w pomieszczeniach socjalnych. 
         46. Wyposażenie  pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i gospodarczych. 
 

         b) - wymienione w „Zestawienie elementów wyposażenia ..." (plik w formacie PDF o 
nazwie : ZESTAWIENIE” zamieszczony na stronie Zamawiającego 13.09.2010r.) 
poniższe pozycje: 

           SYSTEM ZABEZPIECZEŃ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 
        1. Etykiety RFID do zastosowania w bibliotece 
        2. Bramka RFID kontrolna antykradzieżowa w jednorodnej technologii RFID ( kontrolna 

3 — antenowa) 
        3. Stanowisko wypożyczeń i zwrotów RFID dla bibliotekarza 
        4. Urządzenie inwentaryzacyjne (asystent biblioteczny) - przenośny czytnik  RFID 

(skontrum) 
        LADY 
        7. Lada biblioteczna: Parter (projekt aranżacji wnętrz) 
         8. Lada - Wypożyczalnia międzybiblioteczna - I piętro (projekt aranżacji wnętrz) 
         9. Lada Czytelnia Informacyjna - I piętro ( projekt aranżacji wnętrz) 
       10. Lada w szatni na parterze — wg projektu architektury i aranżacji wnętrz 
 
Prosimy więc o odpowiedź, czy powyższe elementy wchodzą w zakres oferty i czy należy je 
dopisać do przedmiaru robót budowlanych?  
Vide  odpowiedź na pytanie  nr  50.  
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53.   Na rysunkach Aranżacji Wnętrz:  

- rys.A-6:Meble – parter w pomieszczeniu 1.4.Magazyn tradycyjny wykazano regały 
tradycyjne do przeniesienia. 

- rys. A-7:Meble – 1 piętro wykazano regały przesuwne z przeniesienia. 
Prosimy o przekazanie projektu inwentaryzacji regałów do przeniesienia, w którym będą 
określone ilości wymiary (wysokość/głębokość/długość). Prosimy o odpowiedź czy są to 
regały drewniane czy stalowe? Z jakiego miejsca należy je przenieść? Czy należy uwzględnić 
w ofercie transport, a jeżeli tak to na jaką  odległość?  
Vide odpowiedź na pytanie  nr   41.  
Ponadto informujemy:  
- 1069 regałów (w tym drewniane, drewniane z szafkami oraz 312 metalowych 
dwustronnych),  wymiary: wys. od 185 do 240 cm, szer. od 90 do 100 cm, gł. od 30 do 50 
cm) 

 
-  Czytelnia Czasopism, ul. Chodkiewicza 30:   
   300 regałów jezdnych, rozmiary: 226x100x70 cm; 210x120x90 cm; 226x100x55 cm. 
   216 innych regałów (drewnianych i metalowych) rozmiary: 195x90x49 cm; 180x90x40 cm; 
   195x94x30 cm),  
  
-  Biblioteka Neofilologiczna ul. Grabowa 2: 164 regały, rozmiary ok. 200x100x30 cm. 
  
-  Biblioteka Polonistyczna ul. Jagiellońska 11: 105 regałów, w tym 32 o rozmiarach 
110x205x50 cm; 6 o rozmiarach 110x205x72 cm i 67 o rozmiarach 195x94x30 cm. 

  
- Biblioteka Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Weyssenhoffa 11:  147 regałów różnych 
rodzajów, rozmiary: wysokość od 190 do 230 cm, szerokość od 80 do 100 cm, głębokość 
ok. 30 cm. 

  
54.   W przedmiarze robót budowlanych wst. pozycja 360.Bramka detekcyjna - szt.6. 
Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej tego elementu.  
 
Vide  odpowiedź na pytanie nr 42. Zamawiający nie może przekazać dokumentacji  bramek 

detekcyjnych, należy skorzystać z istniejących rozwiązań  dotyczących systemów 
bibliotecznych, spełniających warunki opisane w „Specyfikacji technicznej wyposażenia” . 

   
55.    Dotyczy balustrad i elementów ślusarskich. 

W dokumentacji projektowej cz. Architektura znajdują się rysunki balustrad (A34 – A36) bez 
zestawionych wykazów poszczególnych elementów. Prosimy o przekazanie wykazów  
elementów balustrad z podaniem ich tonażu.  
 
W projekcie architektury wszystkie elementy balustrad zostały szczegółowo opisane. 
Przedmiar robót ( poz. 196, 198 i 199)  natomiast  określa długość balustrad i ich 
usytuowanie. W związku z powyższym  Zamawiający nie widzi problemu  w połączeniu i 
zestawieniu ww informacji.   
Balustrady wykonane ze szkła hartowanego ESG 15mm lub PVB 2x8mm lub n 2x10mm Szkło 
ESG jest jedną taflą szkła zahartowaną. Szkło PVB jest szkłem składającym się z dwóch tafli 
szkła zahartowanych oraz klejonych odpowiednią ilością foli w środku zazwyczaj 4 folie. Szkło 
PVB jest szkłem najbezpieczniejszym ze względu zastosowane hartowane tafle oraz folie 
pomiędzy, które zabezpieczają przed całkowitym rozsypaniem się szkła.  
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Brak rysunku balustrady dla osób niepełnosprawnych o której mowa w ST-07 i ujętej w 
przedmiarze robót budowlanych (pozycja 197). Prosimy o przekazanie. 
Prosimy o odpowiedź czy balustrada dla osób niepełnosprawnych ma być ze stali nierdzewnej 
czy ze stali zwykłej malowanej na kolor grafitowy. (Nie wykonuje się balustrad ze stali 
nierdzewnej malowanych). 
 
Nie należy uwzględniać poz. 197 przedmiaru,  gdyż nie występuje ona w projekcie.  Vide  
 „ opis techniczny”  do projektu architektury pkt. 10.14. 
 
Brak rysunku konstrukcji wsporczej zieleni ujętej w przedmiarze robót budowlanych (pozycje 
367 – 374).  Prosimy o przekazanie. 
 
Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   

56.    Dotyczy odbojów drzwiowych. 
W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach 144, 148, 154, 160, ujęto odboje drzwiowe. 
Prosimy o sprecyzowanie jakie mają być to odboje (typ, wygląd, wymiary, materiał)?  
 
Odboje drzwiowe z tworzywa elastycznego mocowane do posadzki. Kolor dopasowany do 
koloru wykładziny w pomieszczeniu. Odboje  należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 
Najpopularniejsze odboje w kształcie kulek lub walców. 
 

57.   W związku ze zmianą  terminu składania ofert z 11 października br. prosimy o 
potwierdzenie, iż wadium należy złoży w terminie do dnia 12.10.2010 r. do godz. 10:00. 

 
Zamawiający informuje, że wadium wnosi się  zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. 
 
58. W poz. 267 przedmiaru ogólnobudowlanego (bibliot _oginsk_bud_2 przedmiar. pdf) 

występują: Okładziny ścienne imitujące naturalne drewno (ściany + ościeża) - hall główny 
373,00 m2. W projekcie natomiast w hallu głównym na ścianie przewidziana jest emulsja 
RAL 7044. Proszę o sprecyzowanie jak ma być wykończone to pomieszczenie. 

 
        Wykończenie jak w projekcie wykonawczym i aranżacji wnętrz, czyli malowanie. Okładziny 

były proponowane lecz na etapie projektów wykonawczych i określania kosztów 
zrezygnowano z tego rozwiązania. Farby o podwyższonej odporności na zabrudzenia i 
czyszczenie.  

 
59.  W opisie do aranżacji wnętrz jest mowa o roletach wewnętrznych na wszystkich oknach, 

natomiast w przedmiarze oraz na rysunkach rolety nie występują. Proszę o sprecyzowanie, 
czy ww rolety mają wchodzić w zakres oferty.  

 
         Rolety wchodzą w zakres zamówienia. Wielkość rolet – jak okno, którego dotyczy. Rolety o 

wysokim stopniu nieprzepuszczalności światła słonecznego.  
60.   Dot. fontanny. W dokumentacji brakuje projektu technologii fontanny. Czy jest ona w 

zakresie oferty? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie dokumentacji o projekt technologii 
fontanny. 

 
        „Fontanna” realizowana jako zbiornik przelewowy z wylewkami w słupie pergoli i odpływem 

kratką. Cyrkulacja wody w układzie zamkniętym z pompą obiegową. Nie zakłada się 
jakichkolwiek gejzerów.  
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61.   Dot. pergoli i portalu. W dokumentacji brakuje rysunków szczegółów konstrukcyjnych 
pergoli. Brakuje także informacji dot. wykończenia portalu. Proszę o uzupełnienie 
dokumentacji lub jednoznaczne określenie czy ww elementy wchodzą w zakres oferty.  

 
        Portal wejściowy wykończony płytkami elewacyjnymi zgodnie z opisem pkt. 10.1. opisu 

technicznego do projektu architektury.  
Rysunki  pergoli zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   

62.   Dot. wyposażenia. Prosimy podać jednoznaczne zestawienie ilościowe elementów, które 
należy zawrzeć w ofercie. 

         Vide odpowiedź na pytanie nr  50. 
 
63.  Zbiornik wód opadowych i ścian oporowych – czy elementy te mają zostać wykonane z 

betonu wodoszczelnego, jak to jest określone w przedmiarze, czy zwykłego jak podano na 
rysunkach? 

        Zbiornik wód opadowych z betonu wodoszczelnego, ściany oporowe z betonu zwykłego.  
 
64.   Pytania dot. stolarki aluminiowej: 

− 1. kolor stolarki RAL? 
− 2. szkło w stolarce? 
− 3. pozycja O6, O8 szklenie zestawem specjalnym ? co autor miał na myśli? 
− 4. drzwi jedno dwu skrzydłowe AW14, AW16 czy może stałe szklenie? 
− 5. zestawienie stolarki A21 brakujące wymiary dla pozycji AW3, AW4, AW9, 

AW13, AW16, AW 24 
− 6. jakie wypełnienie do drzwi p.poż (przezierne czy blacha)? 
− 7. wizualizacja budynku 
− 8. szklenie zestawem szkła specjalnym O6 ? co autor miał na myśli? 
− 9. czy pozycja AZ6, AZ8, AZ9 musi byc traktowana jako fasada, czy może to 

być system okienno-drzwiowy?  
− 10. AW9 szklenie dwukomorowe "ciepłe" a profil "zimny"? 

 
   Ad.2  Szkło zgodnie z obowiązującymi wymogami cieplnymi i zapisami opisu 

technicznego, 
   Ad.3   Zestaw specjalny został opisany w opisie technicznym – zestaw izolacyjny 

UV Pilkingtona,  
   Ad.4   AW14 i AW16 zgodnie z rysunkiem zestawienia. Jest to oddzielenie 

pomieszczenia od strony komunikacji więc drzwi wejściowe są wskazane, 
   Ad.5   zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl 
   Ad.6  wg rysunku zestawienia, szkło jest oznaczone poprzez ukośne kreskowanie 

a płycina jest gładką powierzchnią,  
   Ad. 7  zamawiający nie dysponuje wizualizacją obiektu.  
   Ad.8   Patrz opis techniczny – zestaw izolacyjny UV Pilkingtona,  
   Ad.9 Napis pod zestawieniem brzmi: „ prezentowane schematy są 

wytycznymi do projektu fasad aluminiowych…” . prosimy o 
zapoznanie się z dokumentacją.  

              Fasady wg rysunku zestawienia A-22. Przeszklenie fasady AZ-1.  
Przeszklenie o odporności EI60 tylko części parterowej fasady / wys. ok. 
3,30 m / i tylko fasada AZ-1. Wynika to z faktu iż wzdłuż tej fasady 
występuje ewakuacja z klatki schodowej ewakuacyjnej z części środkowej 
budynku. 

   Ad.10   Szklenie i profil o izolacyjności termicznej.  
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Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7024. 
Profile wielokomorowe tzw. ciepłe o wspólczynniku izolacyjności zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów. Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
poniżej 1,0 W/ (m2K). Zaleca się stosowanie zestawów szkła dwukomorowych. 
Szklenie szkłem bezpiecznym, klasa szyby: O1 w całym budynku.  
Okna czytelni o podwyższonej izolacyjności akustycznej o Rw 32 dB. 
Magazyny książek i czasopism – szklenie zestawem specjalnym zabezpieczającym 
przed niekorzystnym wpływem promieni UV na materiały drukowane. Na przykład  
zestaw firmy Pilkington: Suncool 66/33 i Optilam Therm S3 Laminated. Proponowane 
szklenie zapewnia przepływ promieni UV poniżej 1%.  

Okna wskazane w części rysunkowej jako EI należy wykonać zgodnie z technologią 
producenta. 
Okna / część wskazana w części rysunkowej / wyposażone w nawiewniki montowane 
w ramie okiennej wg wytycznych branży wentylacji. 
Elementy fasad szklanych jako kompleksowe rozwiązanie wg technologii dostawcy 
systemu. Fasady w wykonaniu stalowo-aluminiowym. Szklenie fasad zabezpieczające 
przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń. Dodatkowo fasada głównej czytelni / 
magazyn z wolnym dostępem / wyposażona w stałe żaluzje zewnętrzne montowane 
od poziomu 2,20 m do poziomu 4,20 / nad posadzką 2 piętra / np. Hunter Douglas. 

 
65.   Z przedmiaru robót instalacji tryskaczowej wynika zastosowanie 250 szt tryskaczy stojących 

o temperaturze reagowania 68stC, jednakże na rzutach instalacji tryskaczowej nie można ich 
odnaleźć (zakłada się że wymienione 15 sztuk tryskaczy o temperaturze reagowania 93stC 
zostało zastosowanych w pompowni i pomieszczeniu agregatu). Czy te tryskacze stojące 
będą stosowane i w jakich obszarach? 

 
1. Tryskacze stojące MX-5 temp. otwarcia 930C w ilości 15szt. zastosować w pompowni 

tryskaczowej i pomieszczeniu agregatu prąd.. Lokalizację tryskaczy pokazano na rys. nr 5. 

2.  „Projekt wykonawczy. Stałe Urządzenia gaśnicze – II piętro. Rysunek nr 4. Plik::  FP-
BUKW-PW-4 pdf” zawiera na rzucie uwagę: „UWAGA PODWÓJNY POZIOM TRYSKACZY!  
PATRZ PRZEKRÓJ”.  Przekrój wskazuje, gdzie znajdują się omawiane tryskacze stojące. 

 

66.  W związku z wielokrotnym uzupełnieniem SIWZ o aktualizację zestawienia wyposażenia i 
brakiem jednoznacznego oznaczenia wersji i dat wszystkich dokumentów prosimy o ustalenie 
nadrzędności plików/pism udostępnionych w przetargu np. 1. SWIZ, 2. Pismo 1 ect. :  

- SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna wyposażenia – Cześć 
I) 
- pismo 1 – uzupełnienie ( pismo z dnia Bydgoszcz, 10.09.2010 r.) 
- Załącznik nr 8 zaktualizowany (Opis przedmiotu zamówienia - Część I specyfikacja 
techniczna wyposażenia) 

- Zestawienie elementów wyposażenia ujętego w dokumentacji projektowej 
 

Vide odpowiedź  na  pytanie nr 50. 
 

67.  W dostarczonych materiałach z SWIZ brak jest urządzeń stałych urządzeń gaśniczych np. 
gaśnic i szafek / uchwytów pod nie. Prosimy o uzupełnienie lub decyzję o wyłączeniu z 
zakresu. 

        Podręczny sprzęt gaśniczy ( przenośny) należy rozmieścić  zgodnie z pkt. 15.14 „Warunków 
ochrony przeciwpożarowej obiektu”.  
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68.  W dostarczonych materiałach z SWIZ brak jest zestawienia wycieraczek. Prosimy o 
uzupełnienie lub decyzję o wyłączeniu z zakresu.  

         
Przy drzwiach wejściowych do budynku zaprojektowano zestawy czyszczące wpuszczane w 
posadzkę. Zestawy mieszane z wkładem szczotkowym i tekstylnym / listwowe /. 
 

69.   W systemie zabezpieczeń  zbiorów bibliotecznych  w siwz wykazano etykiety RFID 200 szt. 
Czy jest to poprawna ilość ? Jakie urządzenia systemu wchodzą w skład „stanowisko 
wypożyczeń i zwrotów RFID”? Czy wskazanie w siwz  przy „urządzenie inwentaryzacyjne „ w 
terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy oznacza dostawę samego urządzenia bez 
etykiet?  

  
        Odnośnie ilości etykiet – vide odpowiedź na pytanie nr  46. 
           W skład urządzenia wchodzą wszystkie elementy wymienione w zał. 8. Należy je wszystkie 

dostarczyć w ciągu miesiąca od zakończenia przetargu. Etykiety są integralną częścią 
urządzenia. Istnieje możliwość rozłożenia dostawy etykiet: w podanym terminie 10.000 
sztuk, a w ciągu max 6 następnych miesięcy pozostałą ilość. 

 
        Odpowiedzi na niektóre pytania, które  wpłynęły po terminie:  

70.   1.  Czy Zamawiający może umieścić na stronie internetowej uzgodnienie z ZDMiKP w 
Bydgoszczy w sprawie warunków odtworzenia nawierzchni?  

      Zamieszczono na stronie www.ukw.edu.pl   

           Regały jezdne  ( przesuwne) - Konstrukcja szyn i sposób mocowania w podłożu 

2.   Czy Zamawiający dopuszcza szyny o wymiarach szer. 70 mm i wys. 14 mm ?  Tak.  

3.  Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, bieżnia szyny posiada wgłębienia i jest 
płaska, a koło posiada kołnierz prowadzący?  Takie rozwiązanie jest szeroko stosowane i 
sprawdzone, zapewnia pewne prowadzenie regału. Tak, pod warunkiem  bezkolizyjnego, 
sprawnego, łatwego prowadzenia regału.  

Regały Konstrukcja podstaw jezdnych i regałów 

4.  Czy zamawiający dopuszcza inną wysokość podstaw jezdnych np. 140 mm, jeśli oparte 
jest to na obliczeniach wykonanych przez niezależną jednostkę? Tak. 

5. Czy zamawiający dopuszcza inną szerokość kół płaskich i inną średnicę kół np. 90 mm? 
Duża średnica kół ma istotną wadę przy wąskich podstawach jezdnych, (w przypadku 
Zamawiającego  500 mm )  ponieważ wpływa na odległość punktów podparcia całego 
regału i tym samym jego stateczność. Im większa średnica kół, tym mniejsza odległość 
między punktami podparcia, tym regał bardziej wywrotny. Tak. 

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bezobsługowych zakrytych łożysk tocznych z 
zapasem smaru, zamiast ślizgowych? Generalnie łożyska ślizgowe wymagają stałego lub 
okresowego smarowania i mają zastosowanie w innych konstrukcjach np. wały korbowe, 
wały turbin itp. Tak. 
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Konstrukcja ścian i półek regałów jezdnych 

7. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich pełnych ścian nośnych 
wyprofilowanych z jednego arkusza, na których zawieszone są półki? Zastosowanie 
otwartych ścianek bocznych (konstrukcja ramkowa) nie ma wpływu na cyrkulację 
powietrza wewnątrz regałów, ponieważ ścianki te i tak są zakryte częściowo przez 
ograniczniki zabezpieczające przed przesuwaniem się książek, jak i przez same książki.  

    Pierwsza i ostatnia ściana boczna modułu musi być wypełniona stalą perforowaną, 
malowana lakierem proszkowym w kolorze identycznym jak reszta elementów. Pozostałe 
ścianki w module muszą być otwarte. 

  8. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga by napęd regału był podwójny tzn, dwa 
pokrętła z obu stron regału, czy z tyłu regału ma być tylko panel osłonowy. Według 
specyfikacji SIWZ(W przypadku regałów dwustronnych wymagany jest montaż stalowego 
panelu frontowego wraz mechanizmem korbowym zarówno z jednej jak i drugiej strony 
regału.)  

     W przypadku regałów dwustronnych wymagany jest montaż stalowego panelu 
frontowego wraz z mechanizmem korbowym  zarówno z jednej jak i drugiej strony regału.  

71.  W związku z obowiązkiem określonym w SIWZ  pkt 16.8.1 dotyczącym  ubezpieczenia mienia 
stanowiącego własność Zamawiającego lub znajdującego się w jego pieczy proszę o 
określenie sumy ubezpieczenia. 
 

Zamawiający  wykreśla  zapis w pkt 16.8.1 siwz, który brzmi : „ odpowiedzialność za szkody 
w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub znajdującym się w jego pieczy  
( posiadaniu, dysponowaniu itp.)”   jako  niezasadny.  
 

72. W załączniku nr 8 (Załącznik_nr_8_zaktualizowany_wł.pdf) widnieją odniesienia do  
„Specyfikacji wyposażenia” (np. w punktach: 1.2.1, 1.2.2 cz. I załącznika). Prosimy o 
udostępnienie tego dokumentu. 

 
„Specyfikacja wyposażenia” znajduje się na stronie www.ukw.edu.pl. Niezrozumiałe przez 
Wykonawców  zapisy w sprawie wyposażenia  znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 50. 

 
73.  Dotyczy zieleni – nasadzenia drzew i krzewów. 

Ilości nasadzeń drzew i krzewów są różne w opisie technicznym Zieleni i przedmiarze robót. 
Które ilości są właściwe i które należy przyjąć do wyceny? 

 
Należy przyjąć  ilości nasadzeń wg projektu zieleni.  
 

74. Jaką izolację cieplną (materiał, grubość) należy zastosować w przypadku elewacji 
wentylowanej z paneli tytanowo-cynkowych?  

  
      Izolacja z wełny mineralnej o gr. 15 cm.  

 
73.  Proszę o określenie pojemności zbiornika paliwa dla agregatu prądotwórczego.  
 
      Zbiornik standardowy o pojemności 160 l. 
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74. Proszę o podanie danych technicznych projektowanego zasilacza UPS (moc, czas 
podtrzymania).  

 
      UPS o parametrach:  
      - moc – 25 kVA,  
      - czas -  5 min.,  
        
75. Dotyczy uchwytów WC dla niepełnosprawnych. 

Przedmiar robót budowlanych poz.275.: „Uchwyty WC dla niepełnosprawnych – 4 kpl”. 
Prosimy o określenie ile uchwytów, w których pomieszczeniach, jakie typy (proste, kątowe, 
stałe, uchylne) i o jakiej długości wchodzą na każdy 1 kpl. Prosimy o przekazanie wykazu 
wyposażenia uchwytów  niepełnosprawnych, ponieważ w dokumentacji takiego wykazu i 
informacji na ten temat nie ma.  
 

            Uchwyty dla niepełnosprawnych – w wydzielonych  sanitariatach  dla 
niepełnosprawnych należy wyposażyć w uchwyty uchylne w zestawie standardowym, 
dostosowane do pomieszczeń.  Ponadto w tych sanitariatach należy zamontować atestowane 
muszle ustępowe i umywalki przystosowane dla niepełnosprawnych. 

 
76. Dotyczy płytek klinkierowych na okładziny ścian wewnętrznych klatki schodowej i schodów 

zewnętrznych. 
Prosimy o określenie parametrów, wymiarów i grubości, faktury płytek klinkierowych z 
których wykonane mają być okładziny ścian wewnętrznych klatki schodowej (poz.263) i 
schodów zewnętrznych. 
 

      Ściany głównej klatki schodowej do czytelni wykończone z jednej strony cegłą klinkierową 
elewacyjną jak skrzydło północne, natomiast ściana przeciwległa wykończona płytkami 
elewacyjnymi Agrob Buchtal jak elewacji częći środkowej budynku. 
Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami klinkierowymi / profile schodowe w 
wykonaniu antypoślizgowym /, ściany oporowe obłożone płytkami klinkierowymi jak cegła 
elewacyjna. Najczęściej producenci cegieł elewacyjnych w swojej ofercie posiadają płytki z 
tego samego materiału i w tym samym kolorze co cegła. 
 

77.    Dotyczy formy kosztorysów ofertowych. 
a)   Jeżeli zgodnie z SIWZ pkt. 12.2.2.: „….Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ilości 

robót i wyliczenia ich kosztu w oparciu o dowolną podstawę ( katalogi, rozeznanie rynku 
itp.)…” prosimy o potwierdzenie, że  Oferent w kosztorysie może dokonywać zamiany 
podstaw wyceny wymienionych w przedmiarze robót na inne katalogi i kalkulacje własne 
oraz że może scalać pozycje (np. wycenić dany element zamiast jak ujęto  w 
przedmiarze robót w pozycji 3 i 4, to wycenić łącznie w pozycji 3, a w pozycji 4 napisać, 
że ujęto łącznie w pozycji 3).  

 
b)  Jeżeli dalej w SIWZ pkt. 12.2.2. Zamawiający pisze: 

 „Przedmiary określają zakres prac ( rodzaje robót i ich obmiar) przewidzianych do 
wykonania. Nie zawierają natomiast wszystkich robót, które mogą wystąpić w związku z 
realizacją podstawowego zakresu określonego w SIWZ. Zamawiający na etapie 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie określa wszystkich 
robót ( nieprzewidzianych), które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotowego 
zadania. Ryzyko wystąpienia takich robót Wykonawca musi skalkulować w dowolny 
sposób…. „  

prosimy o potwierdzenie, że  Oferent może w kosztorysie dopisywać pozycje dodatkowe na 
roboty wynikające z dokumentacji projektowej jeżeli nie są one ujęte w przedmiarach robót 
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oraz że może zmieniać ilości w pozycjach przedmiarów robót, jeżeli ilości te będą odmienne 
od ilości wynikających z dokumentacji projektowej.  
 
Zamawiający  podkreśla, że zgodnie z zapisami siwz  załączony przedmiar robót jest  
orientacyjny i Zamawiający nie będzie go sprawdzał ani korygował.  
Wykonawca  ma  obowiązek  skalkulować  koszt  przedmiotu  zamówienia w dowolny 
sposób.   

 
78.    Dotyczy ramek aluminiowych na elewacji.  

Rysunek Architektury A-33. Zestawienie ramek elewacyjnych (przedmiar robót poz.366) to 
zestawienie obrazujące jedynie gabaryty ramek jest niewystarczające do wyceny. Prosimy o 
określenie  jakie mają być wymiary i grubość  poszczególnych elementów głównych i 
pomocniczych służących do mocowania elementów do elewacji. Prosimy o przekazanie 
zestawienia materiałów z podaniem wymiarów i tonażu wszystkich elementów potrzebnych 
na wykonanie niniejszych ramek.   

 
      Wymiary ramek  określone zostały na rys. A – 33. Przekrój  profilu  200 x 100 mm  ( zgodnie 

z przedmiarem).   
 

   79.   Dotyczy kolejności ważności dokumentacji.   
W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej tzn. gdy dane dotyczące 
tego samego elementu będą różne w opisach technicznych, na rysunkach, w specyfikacjach 
technicznych i przedmiarach robót to które dane są ważniejsze i jaką kolejność ważności 
dokumentacji ustala Zamawiający? 
 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać wyceny  na podstawie projektu, opisu i specyfikacji 
technicznych  a pomocniczo – na  podstawie  przedmiaru.   
 

 80.   Dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej. 
Prosimy o podanie zestawu farb oraz ilości i grubości warstw zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowej, ponieważ w dokumentacji nie jest to określone. 
Informujemy, że wszystkie konstrukcje stalowe należy  zabezpieczyć farbami pęczniejącymi   
do klasy odporności ogniowej EI 60. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić właściwy 
protokół odbioru robót antykorozyjnych i ogniochronnych, określający grubość warstw  
odpowiednich farb w zależności od użytych systemów zabezpieczeń.  Nie wolno mieszać 
rodzajów środków. Dobór zabezpieczenia antykorozyjnego uzależniony jest  od wyboru  
wyrobów malarskich   do  ogniochronnym zabezpieczeń konstrukcji stalowych.  
 

 81.  Według projektu wykonawczego ilość central wentylacyjnych wynosi 39 sztuk a wg  
załączonego przedmiaru jest ich 34 szt. Jaką przyjąć ilość central do wyceny?  

 
          Ilość central należy przyjąć zgodnie ze  specyfikacją elementów  dla kondygnacji, zawartą w 

projekcie wykonawczym instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
 
 82.     Proszę o sprecyzowanie terminu „półautomatyczna” ścianka działowa ( czy półautomatyczna 

ma dotyczyć ryglowania czy rozsuwania i parkowania ściany) oraz jednoznacznego określenia 
jej rozmiarów ( różnice pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem). 
Wg przedmiaru: 
Półautomatyczna ścianka przesuwna MOVEO, elementy ścienne imitujące drewno, kompletna 
łącznie z prowadnicami – 4,90 x 12,20 m 
Wg opisu Architektury: 
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W Sali konferencyjnej zaprojektowano ściankę mobilną umożliwiającą podział pomieszczenia 
wg potrzeb. Elementy ścienne imitujące naturalne drewno / kolor buk / 

- typ : MOVEO® 
- izolacyjność akustyczna : 49 dB Rw; 
- waga : 30 kg/m2; 
- wykończenie powierzchni : laminat CPL z kolekcji producenta; 
- podwieszenie : prowadnica aluminiowa typu R, 
  2 wózki jezdne dla każdego elementu; 
- wymiary  : 13300 x 4900 mm 
 

Rozmiary ścianki automatycznej zgodnie z projektem.  
 
Elewacja: 

83.  Prosimy o określenie sposobu mocowania ściany z cegły elewacyjnej do ścian żelbetowych 
oraz ścian z bloczków z betonu komórkowego. Ponadto  prosimy o sprecyzowanie wymagań 
Zamawiającego odnośnie materiału. Brak  informacji w projekcie oraz specyfikacji. 
 
Vide odpowiedź na pytanie  nr 10.  
Mocowanie ścianki z cegły elewacyjnej do ścian żelbetowych oraz z bloczków z betonu 
komórkowego należy wykonać  z kotew ze stali nierdzewnej, minimum 4 kotwy na  1 m2        
( zgodnie z normą).  

 

    

 
 

Zamawiający uprzejmie informuje, że termin składania zapytań upłynął w dniu 
20.09.2010 r. W związku z powyższym Zamawiający udzielił w niniejszym piśmie odpowiedzi 
w szczególności na te pytania, które wpłynęły w  ustawowym terminie. 

Jednocześnie z uwagi na zakres podanych informacji oraz zamieszczoną 
dokumentację, przedłuża się termin składania ofert (zgodnie z art. 12 a ust. 2 pkt 1 ustawy) 
na dzień 20.10.2010 r. godz. 10:00. Do tego terminu należy wnieść wadium. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 20.10.2010 r. godz. 10:15. 

 
 


