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                                                                      Bydgoszcz, 12 października 2010 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA , KTÓRE WPŁYNEŁY PO TERMINIE 
OKREŚLONYM  W ART. 38 UST. 1  USTAWY  Z DNIA  29 STYCZNIA 2004 PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( DZ. U.Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 ZE ZM.)  
 

1. 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 jest jako zbiornik przelewowy z wylewkami w słupie pergoli i 

odpływem kratką. Cyrkulacja wody w układzie zamkniętym z pompą obiegową. Nie 

zakłada się jakichkolwiek gejzerów.  W załączeniu rysunek fontanny. 

Konstrukcję basenu pod fontanną stanowi Ŝelbetowa wanna o wymiarach jak na rys. A-

30. Zbrojenie ścianek i dna wanny – 2 siatki z prętów fi 8 o oczkach 15/15 cm.  

 2.  Czy w zakres oferty naleŜy włączyć podręczny sprzęt gaśniczy dla budynku, wymieniony w 

opisie architektury ( uzupełniony o oznakowanie budynku – dróg ewakuacji i sprzętu  oraz 

o instrukcję bezpieczeństwa  ppoŜ. dla budynku). Jeśli tak, prosimy o podanie pozycji 

kosztorysowej, w której naleŜy ująć powyŜsze elementy.  

      Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67. WW elementy naleŜy ująć w kosztorysie 

szczegółowym w  dowolnej pozycji.  

     3. Proszę o sprecyzowanie terminu „półautomatyczna” ścianka działowa ( czy 

półautomatyczna ma dotyczyć ryglowania czy rozsuwania i parkowania ściany) oraz 

jednoznacznego określenia jej rozmiarów ( róŜnice 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: 

W sali konferencyjnej zaprojektowano ściankę mobilną umoŜliwiającą podział 

pomieszczenia wg potrzeb. Elementy ścienne imitujące naturalne drewno / kolor buk / 
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- 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 kaŜdego elementu; 
- wymiary  : 13300 x 4900 mm 
 

Rozmiary ścianki automatycznej zgodnie z projektem. Szerokość sali konferencyjnej  

pomiędzy ścianami podłuŜnymi wynosi 12,2 m, natomiast długości prowadnic do wnęki 

parkingowej wynoszą 13,3m. Elementy ścianki przesuwane są za pomocą napędu  

elektrycznego sterowanego z panelu ściennego.  

  4.   Prosimy o potwierdzenie, Ŝe „ dodatkowe zestawienie elementów wyposaŜenia ujętego w 

dokumentacji ofertowej” zamieszczonego na stronie inwestora naleŜy umieścić w Dziale 

Przedmiarów „Pozostałe elementy wyposaŜenia”.   

      Wszelkie dodatkowe pozycje  naleŜy umieścić w dowolnym miejscu przedmiaru                  

( kosztorysu.) . 

  5.  Prosimy inwestora o sprecyzowanie czy w obiekcie będzie obowiązywał system master key 

prosimy o uszczegółowienie wymogów systemu i uzupełnienie przedmiaru o taka pozycję.   

      System master key nie obowiązuje.  

  6. Czy w pozycji przedmiarowej 73 – ścianki systemowe sanitariatów z drzwiami ( 41 szt.) 

zostały takŜe ujęte przegrody pisuarowe ( 18 szt. ). Prosimy o wyjaśnienie powyŜszego. 

      Przegrody pisuarowe naleŜy ująć dodatkowo  w  kosztorysie.  

  7.  Projekt wykonawczy AKPiA elektryczny i węzła cieplnego nie posiada spisu rysunków.  

      Projekt automatyki wentylacji zawiera wykaz rysunków na stronie 3.  

      W projekcie wykonawczym „Instalacje centralnego ogrzewania, technologia węzła 

ciepłowniczego, instalacja AKPiA i elektryczna”  poza opisem zawarte są 3 rysunki, które 

stanowią całość.  

8. W SIWZ na str.13 pkt.2.7.6 jest uwaga o zaprojektowaniu układu dźwigów towarowo-
kuchennych małych przeznaczonych do transportu ksiąŜek z magazynów do czytelni oraz 
pomiędzy pracowniami, natomiast brak takich informacji w opisach technicznych 
(Architektura i Konstrukcja) oraz w przedmiarze robót.. 

  Na rysunkach Architektury – rzuty Parteru, I p i II p pomiędzy osiami 14 – 15 zaznaczono 4 
szt przypuszczalnie przedmiotowych dźwigów (otwory w stropach zaprojektowano równieŜ 
w Konstrukcji). 

  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dźwigi te wchodzą w zakres oferty, jeśli tak prosimy o  
załączenie w materiałach przetargowych szczegółowych opisów i rysunków zastosowanych 
dźwigów.  

 
  W budynku zaprojektowano małe dźwigi towarowe do transportu ksiąŜek, typu np. BKG. 

Konstrukcja dźwigów – samonośna z obudową w systemie GKB. Wytyczne wg załączonego 
rysunku.   
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9. Pozycje przedmiaru robót budowlanych nr 367-374  dotyczą konstrukcji stalowej wsporczej 
zieleni, prosimy o załączenie uszczegółowionego rysunku z opisem. Vide odpowiedź na 
pytanie nr 55 z dnia 27.09.2010.  

  Prosimy o wyjaśnienie czy elementy stalowe w kolorze RAL 7015 zaprojektowane w formie 
3 ram widocznych na elewacji wschodniej dotyczą właśnie powyŜszych elementów 
wsporczych zieleni? Tak.  

 
10. Prosimy o wyjaśnienie czy klapy dekompresyjne (3 szt) widoczne w ścianie zewnętrznej 

pomieszczenia 2/16 na rzucie I piętra  wchodzą w zakres oferty, jeśli tak prosimy o 
określenie typu i rozmiaru klap oraz podanie pozycji przedmiarowej,  w której naleŜy  
wycenić przedmiotowe elementy. 

      Zgodnie z projektem wentylacji.  
 
11. Czy kratki transferowe z wkładem pęczniejącym  EI120 widoczne w pom. 0/27 rzut piwnic 

(2sztx300x150mm), zostały ujęte w przedmiarze budowlanym w poz. 136 i 137 (wymiar 
300x150mm i 425x225 mm) i jednocześnie powtórzone w pozycji 79 przedmiaru 
wentylacyjnego (wymiar 300x150mm – 2szt).  Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie 
jednolitego wymiaru (300x150mmx2szt) i wyjaśnienie, w którym kosztorysie naleŜy wycenić 
powyŜsze? 

 
      Kratki transferowe z wkładem pęczniejącym EI120 ( pom. 0/27 – zgodnie z poz. 79 

przedmiaru wentylacji).  
      Kratka transferowa  ( specyfikacja elementów dla parteru) znajduje się w poz. W11 – 131.  
 

12. Na rys.11.12 (wytyczne budowle stacji TRAFO) zostało zaprojektowane wejście do podszybia 
(80x130cm) zamykane metalowymi drzwiami, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 
powyŜsze, z podaniem informacji dotyczącej ewentualnych dodatkowych wymogów i 
wykończenia drzwi.  

      NaleŜy przyjąć drzwi o wymiarach 80 x 130 cm, o EI30.  
 
13. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w poz. koszt.128 powinny zostać wycenione równieŜ okna typu 

O11, O12, O13 i O17, a ilość  naleŜy skorygować na 380,55 m2. 
 
      Zgodnie z zapisami siwz  załączone przedmiary robót mają charakter informacyjny. 

Wykonawca, z uwagi na  ryczałtową formę wynagrodzenia,  zobowiązany jest do 
sporządzenia własnego przedmiaru robót na podstawie dokumentacji projektowej.  
 

14.  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w poz. koszt.130 powinno zostać wycenione równieŜ okno typu 
O16, a ilość pozostanie bez zmian.  

 
      Vide odpowiedź na pytanie nr 13.  
 
15.  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w poz.koszt.163 powinna zostać wyceniona równieŜ ścianka 

typu AW12, a ilość  naleŜy skorygować na 88,18 m2. 
 
     Vide odpowiedź na pytanie nr 13.  

 
16. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w poz.koszt.165 powinna zostać wyceniona równieŜ ścianka  

typu AW23, a ilość pozostanie bez zmian. 
 

     Vide odpowiedź na pytanie nr 13.  
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17.  Prosimy o skorygowanie ilości w poz.koszt.181(fasady szklane typu AZ8 – 2 zestawy) z ilości 
44,10m2 (22,05m x 2,0m) na ilość 88,20m2 (22,05m x 2,0m x 2 zest.). 

 
      Vide odpowiedź na pytanie nr 13.  
 
18.  Opis techniczny pkt 6.3 Warunki posadowienia podpunkt ostatni określa, Ŝe: „fundamenty 

muszą  być wyposaŜone w izolacje przeciwwodną”. Natomiast KsiąŜka Przedmiarów w pkt  

25 do 29 określa izolacje przeciwwilgociowe. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.  

      Załączamy  skorygowany  przedmiar robót  i  rysunki.  

19. KsiąŜki Przedmiarów określa obetonowanie ław i stóp fundamentowych betonem B20 W6 w 

ilości 710 m3. Na przekrojach projektu wykonawczego nie przedstawia się takiego 

rozwiązania. Proszę o wyjaśnienie róŜnicy.  

      Zaprojektowano wypełnienie  wykopów  przy fundamentach w celu zabezpieczenia podłoŜa 

gruntowego ( iły pęczniejące) przed zmianami wilgotności. Załączamy rysunek K-28.   

20.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. Brak w przedmiarze: 

• Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy, grzewczo-chłodzący typ CA14 – 5 szt. 
(zlokalizowane w pomieszczeniach 3.15 i 3.16 MAGAZYN) 

• Centrali grzewczej SPS-4 (50) nawiew 2800 m3 (zlokalizowana na I piętrze, 
linia GN8) – 2 szt. 

• Tłumik akustyczny prostokątny TX 400x600 – 1 szt. 

• Kratka wentylacyjna prostokątna  400x200 – 1 szt. 

• Regulator przepływu powietrza VFL 250/400 – 1 szt. 

• Krata wywiewu, kanał zabezpieczony siatką (siatka stalowa o oczkach 
10x10mm) LxH=2000x1000 – 1 szt. 

Czy naleŜy uwzględnić brakujące materiały w wycenie? 

Tak. Ponadto  przypominamy, Ŝe dokumentacja projektowa obejmuje  zakres robót, który 

konieczny jest  dla uzyskania  dzieła ( efektu),   zgodnie z siwz  pkt 12.1. Wobec powyŜszego 

przedmiar  naleŜy uzupełniać  we własnym  zakresie,  zgodnie z dokumentacją projektową i 

udzielonymi wyjaśnieniami.   

22.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 11 jest 11 szt. central 

wentylacyjnych nawiewno wywiewnych SPS-3 (50) wyd. 3000 m3, natomiast w projekcie jest 

ich 27 szt. Jaką ilość naleŜy przyjąć do wyceny? 

        NaleŜy przyjąć 27 szt.  

23.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 13 występują centrale 

wentylacyjne SPS-2 (50) o wyd. 2300 m3, natomiast w projekcie występują centrale 

wentylacyjne SPS-2 (50) o wydajności 3500 m3. Jaką wydajność central naleŜy przyjąć do 

wyceny? 
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        NaleŜy przyjąć  wydajność 3500 m3. .  

24.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 7 są 4 szt. central 

wentylacyjnych nawiewno wywiewnych SPS-4 (50) wyd. 4000 m3, natomiast w projekcie jest 

ich 2 szt. Jaką ilość naleŜy przyjąć do wyceny? 

        NaleŜy przyjąć  2 szt..  

25.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 1 występuje centrala 

wentylacyjna SPS-7 (50) wyd. 11000 m3, natomiast w projekcie jest centrala wentylacyjna 

SPS-7 (50) wyd. 20000 m3. Którą centralę wentylacyjną naleŜy przyjąć do wyceny? 

        NaleŜy przyjąć  wydajność  20000 m3.   

26. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 12 występują centrale 

wentylacyjne SPS-DUO-2 (50) o wyd. 3600 m3, natomiast w projekcie występują centrale 

wentylacyjne SPS-DUO-2 (50) o wydajności 2300 m3. Jaką wydajność central naleŜy przyjąć 

do wyceny? 

        NaleŜy przyjąć  wydajność  2300 m3.   

27. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 16 występują centrale 

wentylacyjneBS-2 (50) o wyd. 3000 m3, natomiast w projekcie występują centrale 

wentylacyjne BS-2 (50) o wydajności  3200 m3. Jaką wydajność central naleŜy przyjąć do 

wyceny? 

        NaleŜy przyjąć centrale o wydajności 3200 m3.  

28. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 9 występują centrale 

wentylacyjne BS-3 (50) o wyd. 20000 m3 (2 szt.), natomiast w projekcie występują centrale 

wentylacyjne BS-3 (50) o wydajności 6000 m3 (1 szt.) oraz centrale wentylacyjne BS-3 (50) o 

wydajności 4100 m3 (1 szt.). Które centrale wentylacyjne naleŜy przyjąć do wyceny? 

       NaleŜy  przyjąć centralę wentylacyjną BS-3 (50) o wydajności 6000 m3 / godz. i  centralę  BS-

3( 50)  o wydajności 4100 m3.  

29. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 14 występują centrale 

wentylacyjne SPS-1 (50) o wyd. 6000 m3, natomiast w projekcie występują centrale 

wentylacyjne SPS-1 (50) o wydajności  3000 m3. Jaką wydajność central naleŜy przyjąć do 

wyceny? 

        NaleŜy przyjąć wydajność central 2000 m3/godz.   

30.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 14 występują 24 ukł. 

Automatyki sterującej do centrali SPS, a według projektu powinno ich być 33 ukł. Jaką ilość 

naleŜy przyjąć do wyceny? 

       Układy automatyki sterującej do central SP5 przyjąć dla poz. 11 – 27 szt., dla poz. 15 – 33 

szt.  
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31.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 18 występują 2 szt. nawilŜacza 

parowego CP3 PRO21, natomiast w projekcie jest tylko 1 szt. Jaką ilość naleŜy przyjąć do 

wyceny? 

       W poz. 18 naleŜy przyjąć  1  nawilŜacz parowy  CP3 PRO 21.   

32. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 155 występuje agregat 

zewnętrzny RZQ71C7V1B (1 szt), natomiast w projekcie (rys. nr 8/12 Rzut dachu. Osie 1-12. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji) widoczne są 2 urządzenia o takim samym oznaczeniu 

(K/S11/S-1). Ile agregatów zewnętrznych RZQ71C7V1B naleŜy przyjąć do wyceny? 

       W poz. 155 naleŜy przyjąć 2 agregaty zewnętrzne  RZQ71C7V1B.  

33. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 81 występują anemostaty 

kołowe ze skrzynką rozpręŜną PBS typ OD 11 śr. 315 – 162 szt., natomiast w projekcie jest 

ich 169 szt. Jaką ilość naleŜy przyjąć do wyceny? 

       NaleŜy przyjąć  169 szt. anemostatów kołowych.  

34. Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 85 występuje regulator 

przepływu powietrza VFL 200/200– 1 szt., natomiast w projekcie jest ich 4  szt. Jaką ilość 

naleŜy przyjąć do wyceny? 

       NaleŜy  przyjąć 5 regulatorów  powietrza VFL 100/95.  

35.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 88 występuje regulator 

przepływu powietrza VFL 100/95– 3 szt., natomiast w projekcie jest ich 5 szt. Jaką ilość 

naleŜy przyjąć do wyceny? 

      NaleŜy przyjąć 4 regulatory przepływu powietrza.  

36.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 97 występuje przepustnica 

jednopłaszczyznowa stalowa kołowa DN250 – 2 szt., natomiast w projekcie jest ich 3 szt. 

Jaką ilość naleŜy przyjąć do wyceny? 

        NaleŜy przyjąć 3 przepustnice jednopłaszczyznowe.  

37.  Dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przedmiarze w poz. 106 występuje przepustnica 

jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna 300x400 – 1 szt., natomiast w projekcie jest ich 2 

szt. Jaką ilość naleŜy przyjąć do wyceny? 

       Zgodnie z projektem wykonawczym. 

38.  Dot. Instalacji centralnego ogrzewania. Brak w przedmiarze: 

• Kurtyn powietrznych – 2 szt. 

Czy naleŜy uwzględnić brakujące materiały w wycenie? 

NaleŜy przyjąć 2 kurtyny powietrzne zgodnie z projektem „Instalacje c.o., instalacje grzewcze”. 
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39. Czy drzwi D08 i D09 powinny być wyposaŜone w zamki antypaniczne? Na rys. A-20 

„Zestawienie stolarki drzwiowej wewn.” Brak takiej uwagi, natomiast w przedmiarze  poz. 159 

w drzwiach D08 i D09 zamki zostały ujęte.  

        Tak, powyŜsze rodzaje drzwi mają być wyposaŜone w zamki antypaniczne.  

40.  Czy w wykazie stali nr 42 i 43 suma stali jest poprawnie sformułowana. Proszę o weryfikację i 

korektę.  

      Istotnie, w ww wykazach stali nastąpiły proste pomyłki rachunkowe w sumowaniu kolumn. Po 
zwykłej weryfikacji jest:  

      Wykaz nr 42:  
      Stal A1 -  75,0 kg, 
      Stal A3 – 23,0 kg, 
      Stal A3N – 432,0 kg, 
      Masa całkowita prętów na 1 słup – 530,0 kg,  
      Masa całkowita 15 x 530 kg = 7950,0 kg. 
      Wykaz nr 43 str. ½:  
      Stal A1 -  75,0 kg 
      Stal A3-  23,0 kg 
     Stal A3N – 432, kg 
     Masa całkowita prętów na 1 słup- 530,0 kg,  
     Wykaz nr 43 str. 2/2:  
      Stal A1 – 84,0 kg,  
     Stal A – 23,0 kg,  
     Stal A3N – 432,0 kg  
     Masa całkowita prętów na 1 słup- 539,0 kg, 
     Masa całkowita  2 x 539 kg = 1078,0 kg. 
 

 41.  Po czyjej stronie leŜy koszt i wykonanie prac rozbiórkowych na terenie po Ogrodach 

działkowych „Swoboda”?  

           Koszt i wykonanie prac rozbiórkowych leŜy  po stronie Wykonawcy.   

 42.     Gdzie występują ścianki Ŝelbetowe gr. 10 cm wymienione w poz. 56 przedmiaru ? 

           Pozycja 56 przedmiaru dotyczy ścianki betonowej  o gr. 15 cm zlokalizowanej  w garaŜu  w 

rejonie osi AB/5 – 18. W związku z powyŜszym naleŜy dokonać korekty pozycji 56 przedmiaru 

w zakresie podstawy katalogowej. 

 43.   Prosimy o wyjaśnienie róŜnicy ilości między pozycjami 229 i 230 przedmiaru? Z rysunków 

projektowych wynika, Ŝe ilości tych pozycji powinny sobie odpowiadać.  

          Zgodnie z pkt. 12.1 siwz Wykonawca  zobowiązany jest  opracować przedmiar robót  we 

własnym zakresie  na podstawie dokumentacji projektowej ( skorygować przedmiar załączony 

do siwz, który jest przedmiarem orientacyjnym ).  

 44.    Pytania dotyczą Załącznik 8 do SIWZ pkt.1.1; 1.2;   

1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lakieru w kolorze RAL 9020 jasno-szary? 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru na RAL 9020.  
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2) Czy grubość blachy stalowej z jakiej wykonane są półki moŜe być mniejsza niŜ 0,7 mm  
jeśli spełnia warunek o dopuszczalnej nośności półek?  

 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmniejszoną grubość blachy.  
 

3) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłony zakrywającej tylko mechanizm napędu 
wykonanej z tworzywa sztucznego zamiast zastosowania panelu osłaniającego 
mechanizm napędu na całej wysokości i szerokości regału?  

  
     Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania  panelu  osłaniającego mechanizm 

napędu.     
 
4) W załączniku 8 do SIWZ pkt 1.1. znajduje się opis: „szerokość podstaw jezdnych – 500 

mm” w dalszej części opisu „Konstrukcji ścian i półek regałów jezdnych” znajduje się 
opis: „głębokość  półki: 300 mm”. Jedno wyklucza drugie. Jeśli zastosujemy półki 
głębokości 300 mm, podstawa  w regale dwustronnym będzie mieć głębokość 600mm. 
Analogicznie jeśli zastosujemy podstawę głębokości 500 mm to głębokość półki w regale 
dwustronnym będzie wynosić 250 mm. Proszę o doprecyzowanie jaka głębokość półki i 
podstaw jezdnych jest wymagana. 

 
Wymagana głębokość półki  250 mm.  

 
5) Opis i ilości w pliku Excel „Zestawienie wyposaŜenia”  nie są dość jasne i nie pokrywają 

się z ilością i opisem na rysunkach SIWZ: 
-MEBLE PIWNICA 1000-420 

-MEBLE PARTER 1900-420 

-MEBLE 1P 2000-420 

-MEBLE 2P 1600-420 – np. na tym rysunku opis ilości regałów stacjonarnych  w pom 

3.23 Czytelnia nie zgadza się z rzeczywistą ilością regałów znajdujących się na tym 

rysunku. 

Które ilości są obowiązujące? 

  Vide odpowiedź na pytanie  nr 50  z dnia 27.09.2010 r. W cytowanej odpowiedzi 
naleŜy skorygować  część zapisu, winno być” W części II pkt 4 ujęte jest 
równieŜ inne wyposaŜenie ( pkt 4. 1-5 ) obowiązujące poza dokumentacją 
projektową.” 

Prosimy o uwaŜne zapoznanie się z siwz, w której  wyjaśniono, ze w przypadku  mebli 

bibliotecznych, mebli biurowych tapicerowanych i  mebli drewnianych do pracowni  

asortyment   ani  ilości  tych mebli ujęte w dokumentacji projektowej  - nie obowiązują. 

NaleŜy skalkulować taki asortyment i ilości, które ujęte są w  załącznikach zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie nr 50  z dnia 27.09.2010r. „Pozostałe wyposaŜenie”,  nie  ujęte w 

dokumentacji projektowej, jest obowiązujące.   

 

6)  W „Zestawieniu wyposaŜenia” i  załączniku 8 do SIWZ podana jest lokalizacja danego 
wyposaŜenia, pomieszczeń o takich nazwach nie moŜna znaleźć na rysunkach aby 
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skonfrontować opis z rysunkiem ustawienia regałów. Prosimy o określenie usytuowania 
opisanych w zestawieniu pomieszczeń na rysunkach poglądowych.  
 

    Vide odpowiedź na pytanie  nr 50  z dnia 27.09.2010 r. Ponadto informujemy, Ŝe w 

momencie wyposaŜania budynku Zamawiający  wskaŜe  usytuowanie wszystkich mebli. 

W momencie sporządzania  oferty  wydaje się być nieistotne  miejsce ich wstawienia.  

 

7)  W „Zestawieniu wyposaŜenia”  ilości podane  w mb p. uŜytkowych nie pokrywają się z 
ilością regałów naniesionych na rysunkach np. rys MEBLE PARTER 1900-420, opis w 
„Zestawieniu wyposaŜenia”  Magazyn zwarty 9720 mb nie odpowiada ilości mb półek 
oszacowanych z rysunku. Oszacowana na podstawie niektórych wymiarów z rysunków 
ilość mb p.uŜytk. jest duŜo większa. 
Chcielibyśmy nadmienić, iŜ ustawienie regałów w danym pomieszczeniu oraz takie  

informacje jak:  

          -  długość regałów, z ilu składa się sekcji (modułów długości np. 1000 mm) 

          -  czy regał jest jednostronny czy dwustronny  ma bardzo duŜe znaczenie przy 

wycenie tego typu wyposaŜenia tzn. regałów stalowych archiwalnych przesuwnych i 

stacjonarnych. Konstrukcja tego typu regałów, ilość uŜytych elementów ścian, 

stęŜeń, paneli itd. zaleŜy właśnie od powyŜszych czynników, a co za tym idzie cena, 

a dla Zamawiającego ma to na pewno bardzo duŜe znacznie. Rysunki są w PDF i nie 

posiadają niestety wszystkich wymiarów pomieszczeń oraz większość regałów nie 

jest zwymiarowana co utrudnia ustalenie jakie są rzeczywiste długości, głębokości 

regałów. 

      Prosimy o doprecyzowanie długości i głębokości jak i odległości pomiędzy półkami   

( w jakie i po ile sekcji (modułów) będą łączone regały.   

Ponownie informujemy, Ŝe naleŜy skalkulować ilości, typy, rodzaje itp. zgodnie z 

wyjaśnieniem zamieszczonym w pkt.  6).   

8) Pytanie dotyczy Załącznik 8 do SIWZ pkt 1.4 Regały magazynowe głębokie 
  - Co oznacza Ŝe maksymalne obciąŜenie na stelaŜu: min. 100 kg? Czy to jest 

nośność jednego regału 2000/1200/600? Jak jest wymagana nośność półki? Czy 

regały mogą być ocynkowane bez lakierowania? 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie półki regału podwieszonej wyŜej zamiast stosowania 

cokołu, który znacznie zawyŜa koszty instalacji. 

ObciąŜenie min. 100 kg dotyczy kaŜdej półki. Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania  

cokołów.  

45.  Pkt 16.8.1 siwz trzeci myślnik:  

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego o jaką klauzulę chodzi  kl.003, kl.004, kl.201? O 

jaki okres gwarancyjny chodzi?   

Vide odpowiedź z dnia 27.09.2010 na pytanie nr 36.   
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46.  Pkt 16.8.2 siwz –prosimy o doprecyzowanie przez zamawiającego czy polisa CAR ma obejmować 

OC czy wystarczy, Ŝe wykonawca posiada OC działalności oraz sekcję II na polisie CAR?  

       j.w. 

47.  Pkt 16.8.3 siwz  sekcja II z polisy OC jest duŜo węŜsza niŜ polisa OC działalności. Prosimy o 

odpowiedź analogiczną  jak  na pytanie 16.8.2.  

       j.w. 

48. pkt 16.8.4 siwz – proponujemy wykreślić  następujące zdanie:” w takim przypadku zamawiający 

uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenie na koszt wykonawcy zgodnie z  par. 4 ust. 3 

pkt 3.4 umowy”, poniewaŜ wykonawca przedstawi swoje polisy OC i CAR, które spełniają wymogi 

postawione przez zamawiającego.   

      Vide odpowiedź z dnia 27.09.2010  na pytanie nr 37.  

49.  W nawiązaniu do odp.2 z dnia  27.09.2010 prosimy o potwierdzenie Ŝe uszczegółowienie 

kosztorysu ofertowego jak w poniŜszej tabeli wraz z załączeniem zestawienia materiałów jest 

wystarczające: 

POZ. 
PODSTAWA 

WYCENY 

OPIS 
POZYCJI 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 

WARTOŚĆ 
WYCENIONEJ 
POZYCJI 

 

czy wymagany jest kosztorys w postaci szczegółowej (pełny) z  okazaniem nakładów RMS do 
kaŜdej pozycji przedmiarowej osobno? 

 

Wymagany jest kosztorys szczegółowy pełny. 

 

50.   Zgodnie z odp.50 z dnia 27.09.10 w Załączniku nr 8 zaktualizowanym w części I - pkt 4 ujęte 
zostało „inne wyposaŜenie” (pkt 4.1 -5) obowiązujące poza dokumentacją.   

        W części I załącznika nr 8 brak pkt 4, w związku z powyŜszym prosimy o wskazanie w której 
części znajduje się wspomniane wyŜej „inne wyposaŜenie”.  

 

        Vide odpowiedź na pytanie z dnia 27.09.2010 nr 50 z korektą zawartą w odpowiedzi na 
pytanie nr 44 pkt 5).  

      

51.   Prosimy o jednoznaczne określenie ilości /mb pow.uŜytkowej/  regałów przesuwnych, które 
naleŜy wycenić w ofercie, z uwagi na bardzo duŜe rozbieŜności zawarte w otrzymanych od 
Inwestora materiałach. W załączniku nr 8 zaktualizowanym część I pkt. 1.1 znajduje się tylko 
opis i wytyczne  zabudowy regałów przesuwnych oraz zostało określone występowanie 
przedmiotowych regałów w pomieszczeniach magazynów: zwartym i czasopism, bez podania 
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konkretnej ilości regałów, ani odniesienia do ilości w poz.3 i 6 „Specyfikacji wyposaŜenia…” jak 
to ma miejsce w przypadku regałów stacjonarnych.  JeŜeli  rysunki w dokumentacji 
projektowej nie są obowiązujące, a ilości w przedmiarach otrzymanych od Inwestora  poz. 327 
i 330 opiewają na ilość 27200 i  14150 mb pow.uŜytk., natomiast  w „Specyfikacji wyposaŜenia 
w ramach…” pkt 3 i 6 ilości wynoszą odpowiednio 9720 i 5052 mb pow. uŜytk., prosimy o 
wskazanie właściwych ilości regałów przesuwnych do wyceny w ofercie. 

 

        Vide odpowiedź na pytanie z dnia 27.09.2010 nr 50 z korektą zawartą w odpowiedzi na 
pytanie nr 44 pkt 5).  

52.    Paragraf 3, ustęp 4 –  prosimy o zmianę zapisu na następującą treść: „ ( Zatwierdzenia   
HRF) W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zmiany HRF, w okolicznościach   wskazanych 
w ust. 2 Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót w całości  lub w części, a 
takŜe do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający korzystać będzie z 
uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim według własnego wyboru, to znaczy w 
wybranej przez siebie kolejności z tym Ŝe odstąpienie od umowy będzie dokonane w terminie 
30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach opisanych w ust. 4 
zd. 1 nin. Paragrafu stanowiących podstawę do odstąpienia. Skorzystanie z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej powyŜej wymaga uprzedniego pisemnego 
wezwania Wykonawcy do dokonania zmiany HRF i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 
terminu nie krótszego niŜ 7 dni.”  

 
         Zamawiający nie wyraŜa  zgody na zmianę zapisu.  
 
53.     Paragraf 4, ustęp 4.20. – po słowach: „ …Zamawiający moŜe”  prosimy o dopisanie:  

„ po uprzednim pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do wykonania w/w zabezpieczenia robót w 

zakreślonym terminie”. 

          Zamawiający nie widzi konieczności  przypominania   Wykonawcy  o Jego obowiązkach i 
wzywania  do   wykonania tych obowiązków.    

 
54.     Paragraf 4, ustęp 4.21. – po słowach: „ …W razie niewykonania tego zobowiązania” prosimy 

o dopisanie: „ pomimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia  Wykonawcy 
dodatkowego terminu, nie krótszego niŜ…dni.”  

 
         Zamawiający nie widzi konieczności  przypominania   Wykonawcy  o Jego obowiązkach i 

wzywania  do   wykonania tych obowiązków.    
 

55.   Paragraf 4, ustęp 4.26.2 – prosimy o doprecyzowanie jakie wyjazdy „ krótkoterminowe” 
Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi  w tymŜe zapisie o wyjazdy na terenie kraju, czy teŜ 
poza granicami? Celowym jest teŜ zakreślenie jakiegoś minimalnego okresu powiadomienia o 
wyjeździe. 

 
          Inwestycja realizowana będzie na terenie Bydgoszczy stąd  wyjazdy  po kraju i za granicę  

nie byłyby uzasadnione. Zamawiający  miał na myśli  ewentualne wyjazdy do instytucji 
współfinansującej inwestycję  tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  

 
 56.   Paragraf 7, ustęp 3. – prosimy o usunięcie zapisu: „ stanowić będą załącznik nr 25……o 

których mowa w zdaniu poprzednim” oraz po słowach: „… do wykonania przez tego/tych 
podwykonawcę/-ów,” prosimy o dopisanie: „ Wykonawca zobowiązany będzie kaŜdorazowo 
przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji. JeŜeli w terminie 14 dni od przedstawienia 
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umowy z podwykonawcą, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa 
się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy.” 

 
          Zamawiający podtrzymuje zapis  § 7 ust. 3. Wzór umowy prosimy czytać łącznie z siwz. 
 
 57.    Paragraf 7, ustępy 8.3. – Standardem jest rozliczanie się z podwykonawcą przez wykonawcę. 

Gdyby jakiekolwiek płatności miały być realizowane bezpośrednio przez Zamawiającego na 
rzecz podwykonawcy, winno to wyraźnie wynikać z umowy z PW, a dodatkowo, gdyby 
Zamawiający miał być związany takim zapisem, winien on być stroną umowy z PW.  

 
          Zamawiający podtrzymuje zapis  § 7 ust. 8.3. Wzór umowy prosimy czytać łącznie z siwz. 
 
 58.   Paragraf 7, ustęp 9 – prosimy o usunięcie zapisu: „ pod rygorem wstrzymania płatności za 

część robót wykonywaną z udziałem tegoŜ podwykonawcy” oraz po słowach: „…moŜe Ŝądać 
zmiany podwykonawcy” prosimy o dopisanie: „ W tym celu Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy na piśmie, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie Ŝądania zmiany 
Podwykonawcy i wyznaczy w tym celu Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy niŜ 14 dni. 
W razie, gdy Wykonawca nie zastosuje się do takiego Ŝądania w zakreślonym terminie 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności za część robót wykonywaną z 
udziałem tegoŜ podwykonawcy po upływie wskazanego powyŜej terminu, wyznaczonego na 
zmianę podwykonawcy.  
Interesem  Zamawiającego  nie jest  zmiana podwykonawców w ogóle  a jedynie w 
przypadku  określonym w  § 7 ust. 9. Oczywistym jest, Ŝe Ŝądanie  Zamawiającego  dot. 
zmiany podwykonawcy musi zawierać odpowiednie  uzasadnienie.  

  
  59.   Paragraf 8, ustęp 3 – prosimy o dopisanie; „ z zastrzeŜeniem postanowień Paragrafu 8 ust. 4 

poniŜej”.  
 
          Zamawiający  nie wyraŜa zgody na  korektę zapisu § 8 ustęp 3. Zadający pytanie  nie   

uwzględnił w toku rozumowania, Ŝe  przyjęte wynagrodzenie ma formę  ryczałtu stąd  
dopisanie  proponowanej   korekty  jest bezzasadne.  

 
  60.    Paragraf 8, ustęp 4 – prosimy o zmianę zapisu tegoŜ ustępu na: „Wynagrodzenie określone 

w ust. 2 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, z 
wyjątkiem tych ewentualnych kosztów, których nie moŜna było przewidzieć w dniu 
zawierania niniejszej umowy, pomimo zachowania naleŜytej staranności.”  

 
          Vide odpowiedź na pytanie nr 59.  
 
   61.  Paragraf 9, ustęp 4 – prosimy o wykreślenie zdania: „ Wykonawca w takim przypadku ma 

obowiązek skorygowania faktury o wartość odpowiadającą wartości faktury złoŜonej przez 
podwykonawcę.”.  MoŜna zastąpić to zapisem: „ Strony uzgadniają Ŝe płatność dokonana 
bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy zgodnie ze zdaniem 
poprzedzającym umniejsza zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy o kwotę 
dokonanej płatności.” 

 
          Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisu  paragrafu j.w.  
 
   62. Paragraf 9, ustęp 5 – po słowach: „ …choćby jednego przypadku nie uregulowania 

Podwykonawcom” prosimy o dopisanie słowa: „ wymagalnych”. 
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          Zamawiający uwaŜa, Ŝe zapis „……naleŜności z tytułu realizacji zleconych im robót…..” jest 
toŜsamy z naleŜnościami wymagalnymi. 

  
   63.   Paragraf 9, ustęp 9 – prosimy o wykreślenie tegoŜ ustępu w całości.  
 
          Zamawiający  nie wyraŜa zgody na wykreślenie  przedmiotowego  zapisu.  
 
   64.  Paragraf 9, ustęp 10 – prosimy o zmianę zapisu tegoŜ ustępu na: „ (opóźnienie w zapłacie) 

Strony ustalają, iŜ opóźnienie Zamawiającego w zapłacie naleŜności Wykonawcy trwające 
dłuŜej niŜ 30 dni, stanowi podstawę do wstrzymania robót przez Wykonawcę, a jeŜeli 
wstrzymanie robót z tego powodu trwać będzie dłuŜej niŜ 14 dni będzie to podstawą do 
odstąpienia przez niego od umowy.” 

 
           Zamawiający  nie wyraŜa zgody na  zmianę powyŜszego zapisu.   
 
   65.  Paragraf 10, ustęp 4.1 – po słowach: „…. sporządzonego przez Zamawiającego” prosimy o 

dopisanie słowa „ oraz” i usunąć wyraŜenie „ w obecności”. 
 

Zamawiający  nie wyraŜa zgody na  zmianę powyŜszego zapisu.   
           
   66.   Paragraf 10, ustęp 4.5.1. pkt. b – po słowach: „…. do usunięcia wad” prosimy o dopisanie:     

„ uwzględniający realne techniczne moŜliwości usunięcia wad”. 
W cytowanym § 10 ust. 4.5.1 pkt.b  jest mowa o wadach nadających się do usunięcie tzn. 
takich, których  usunięcie jest  technicznie moŜliwe. Stąd zapis przedmiotowego ustępu 
pozostaje bez zmian.   
   

   67.   Paragraf 10, ustęp 5 – po słowach: „….W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i 
usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie” prosimy o dopisanie: „ 
uwzględniający realne techniczne, moŜliwości usunięcia wad”. 

 
          Zapis § 12 ust. 2 pozostaje bez zmian.  
   
   68.   Paragraf 12, ustęp 2 – Naszym zdaniem 25 letni okres gwarancji jakości udzielony na 

wykonanie sieci okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego składowymi jest 
niespotykanie długim okresem gwarancji. 

 
          Zapis § 12 ust. 2  pozostaje bez  zmian. 
 
   69.  Paragraf 12, ustęp 6 – po słowach: „….lub wykonania wadliwej części robót budowlanych od 

nowa, termin gwarancji” prosimy o dopisanie: „ w odniesieniu do tej części robót, w której 
wystąpiła wada”. 

 
          Zamawiający  wyraŜa zgodę  na uzupełnienie zapisu  zgodnie z propozycją Wykonawcy.    
           
   70.   Paragraf 13, ustęp 1.2 – prosimy o usunięcie wyraŜenia: „ o którym mowa w Paragrafie 8 

ust. 2 umowy” i dopisanie: „ naleŜnego za ten element robót, w którym wystąpiły wady”. 
 
           Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę  zapisu.  
 
   71.   Paragraf 13, ustęp 1.3 – prosimy o wykreślenie tegoŜ ustępu w całości.  
 
          Zamawiający  nie wyraŜa zgody na wykreślenie ust. 1.3 w § 13 .  
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   72.   Paragraf 13, ustęp 1.4 – po słowach: „…wynagrodzenia ryczałtowego” prosimy o dopisanie: „ 

naleŜnego za tę część prac, które ma realizować dany podwykonawca/podwykonawcy” oraz 
usunięcie wyraŜenia: „o którym mowa w Paragrafie 8 ust. 2 umowy”. 

 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu ust. 1.4 w § 13.  
  
   73.   Paragraf 13, ustępy: 1.5.-1.6.– prosimy o wykreślenie tychŜe ustępów w całości. 
 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie   zapisu ust. 1.5 – 1.6  w § 13.  
 
   74.   Paragraf 13, ustęp 2 – prosimy o wykreślenie tegoŜ ustępu w całości. 
 
           Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie   zapisu ust. 2  w § 13.  
 
   75. Paragraf 13 –  Prosimy o dodanie następujących ustępów: „5. Wykonawca zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar 
umownych na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przekracza 
wysokość kar umownych. 6. Strony uzgadniają, Ŝe łączna maksymalna wartość wszystkich 
kar umownych, jakich jedna ze stron moŜe domagać się od drugiej strony na podstawie 
niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć 10 % umownego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w Paragrafie 8 ust.2. 

 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie ww ustępów. 
           
    76.  Paragraf 14, ustęp 1 – prosimy o wykreślenie wyraŜenia: „ co w konsekwencji prowadzi do 

zakończenia postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje 
niezmieniona”.  

 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie proponowanego wyraŜenia.  
 
    77. Paragraf 14, ustęp 1 – prosimy o wykreślenie wyraŜenia: „ Na dalszym etapie tej procedury 

Zamawiający moŜe zmienić stanowisko i odmówić dokonania zmiany umowy, gdy zmianie 
ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to konieczne albo 
zasadne ze względu na zamierzony cel umowy”. 

 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie proponowanego wyraŜenia.  

 
    78. Paragraf 14, ustęp 1.1 – prosimy o dopisanie przed słowem: „ Terminu” słowa:  „ Zmiany”. 
 
          Zamawiający wyraŜa zgodę na dopisanie  słowa „Zmiany”. 
 
    79. Paragraf 14, ustęp 1.1.6 – prosimy o wykreślenie wyraŜeń: „ uznanych przez Zamawiającego 

poprzez wpis do dziennika budowy” oraz  „ uznanych przez Zamawiającego”. 
 
           Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie proponowanych  wyraŜeń. 
 
    80. Paragraf 14, ustęp 1.2  – prosimy w wyraŜeniu „ zmian kluczowego personelu 

Wykonawcy……..iŜ osoby zmieniające będą posiadać” o zmianę słowa „i” na słowo  „ lub”. 
 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowaną zmianę słów. 
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    81. Paragraf 14, ustęp 1.8  – prosimy o dopisanie: „ względnie jego podwyŜszenia w związku z 
wystąpieniem kosztów, które są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
a których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania 
naleŜytej staranności , tj. w sytuacji opisanej w Paragrafie 8 ust. 4”. 

 
           Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
  
    82. Paragraf 15, ustęp 1.2  – prosimy o wykreślenie wyraŜenia: „ lub jest przedmiotem 

postępowań prawnych o podobnym charakterze”. 
 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
  
    83. Paragraf 15, ustęp 1.3  – prosimy o dopisanie: „ jeŜeli zajęcie to uniemoŜliwiać będzie 

Wykonawcy wywiązanie się ze zobowiązań zaciągniętych na podstawie umowy”. 
 
          §  15 ust. 1.3.  daje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy a nie rodzi 

obowiązku odstąpienia od umowy w przypadku zajęcia wierzytelności. Zdaniem 
Zamawiającego nie kaŜde zajęcie wierzytelności uniemoŜliwi wykonanie przedmiotu umowy. 
Sytuacja taka będzie podlegał ocenie w momencie jej zaistnienia.  

  
    84. Paragraf 15, ustęp 1.4.1  – prosimy o zastąpienie wyraŜenia: „ opóźnia się”  na: „ pozostaje 

w zwłoce” oraz dopisanie: „ a zwłoka ta przekracza 30 dni.” 
 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowane zapisy ww §. 
 
    85. Paragraf 15, ustęp 1.4.4 – prosimy o wykreślenie tegoŜ ustępu w całości. 
 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
    86. Paragraf 15, ustęp 4 – prosimy o zastąpienie treści tegoŜ ustępu następującymi zapisami: „ 

4. Wykonawca, niezaleŜnie od wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz treści 
niniejszej umowy, moŜe odstąpić od umowy, gdy: 4.1. Zamawiający opóźnia się z płatnością 
na rzecz Wykonawcy, a opóźnienie z tego tytułu przekracza 45 dni; 4.2. Zamawiający 
pozostaje w zwłoce z odbiorem częściowym lub końcowym, zwłoka ta trwa dłuŜej niŜ 14 
dni.”  

 
          Zamawiający nie wyraŜa zgody na uzupełnienie zapisów o proponowaną treść.  
    87. Paragraf 15, ustęp 4 i 5 – prosimy o przesunięcie treści tych ustępów kolejno do ustępów nr 

5 i 6. 
 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 86 – brak uzasadnienia.  

88.  Czy w zakres wyceny wchodzą windy towarowe do transportu ksiąŜek? Jeśli tak, prosimy o 

zamieszczenie specyfikacji tych urządzeń: ilość, wymiary, wykończenie, napęd, itp.. 

     Vide  odpowiedź na pytanie nr 8. 

89. W związku z wymogiem Zamawiającego sporządzenia i załączenia do oferty kosztorysów 
szczegółowych Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu składania 
ofert. Powołując się na odpowiedź Zamawiającego nr 2 z dnia 27.09.2010r: 

 „Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych (z zestawieniami 
materiałów) opracowanych w dowolnym programie  zgodnie z pkt. 12.2.4.” 
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Oferent nadmienia przy tym, Ŝe w SIWZ pkt.12.2.4. nie napisano, Ŝe wymaga się załączenia 
kosztorysów szczegółowych. SIWZ pkt.12.2.4. brzmi:  
„Zamawiający wymaga załączenia do oferty, w celach informacyjnych, kosztorysów 
Wykonawcy obrazujących sposób obliczenia ceny. Zamawiający nie będzie sprawdzał, ani 
poprawiał kosztorysów Wykonawcy przyjmując, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową 
ogółem. Kosztorysy słuŜyć będą rozliczeniom, o których mowa we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ ” 
Wobec tego jeŜeli wymóg ten pojawił się dopiero w toku przygotowania oferty i w związku z 
koniecznością sporządzenia niniejszych kosztorysów szczegółowych, a co za tym idzie z 
większym nakładem czasu i pracy, z koniecznością dostosowania poszczególnych pozycji 
przedmiarów Zamawiającego do aktualnych cen rynkowych poprzez wprowadzenie własnych 
kalkulacji i podstaw wyceny, wprowadzenie pozycji i elementów które nie zostały ujęte 
przedmiarem Zamawiającego, ewentualną korektę ilości przedmiarowych, zwłaszcza przy 
ryczałtowym charakterze oferty (SIWZ 12.2.2.) Oferent zwraca się z prośbą do 
Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 20.10.2010r na dzień 
27.10.2010r.  
 
Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 22 października 2010. Miejsce 
składania ofert i otwarcia ofert oraz godziny odpowiednio pozostają bez zmian.  
 
Uwaga. 
Zamawiający zamieszcza ponadto:  
1) rysunek i przedmiar dotyczący drenaŜu opaskowego, 
2) rysunek K281a uszczegółowiający wykonanie zbiornika retencyjnego. 
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