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Dotyczy postepowania o nr UKW/DZP-281-R-112/2019 sprawy prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci ponizej prog6w, o kt6rych mowa w art.11 ust 8 Ustawy P z P na:

Wykonanie rob6t budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca oraz uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie"

Zamawiajacy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziatajac na podstawje art. 38 ust 2

Ustawy Prawo zam6wieri publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 59.
Zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Prawo zam6wieri publicznych prosze w spos6b jednoznaczny i
wyczerpuj.icy okreslic typ badz udostepni€ specyfikacje techniczna dla ponizszych urzadzeh:

•

switch 48 portowy,

•

serwer NAS z wyszczeg6lnieniem ilosci dysk6w,

•

punkty dostepowe wifi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dla switch 48 portowy oraz serwer NAS z wyszczeg6lnieniem ilosci dysk6w udostepnia

specyfikacje techniczna. Jezeli chodzi o punkty dostepowe Wifi beda one zdefiniowane na etapie

wykonywania rob6t.

Pytanie 60.
Na stronie 7 opisu architektonicznego Zamawiajacy wskazuje, Ze wykohczenie posadzek wedtug
projektu aranzacji. Prosimy o zataczenie projektu aranzacji.

Odpowiedz:
Projekt aranzacji nie byt w zakresie opracowania, dob6r materiat6w pod wzgledem kolorystyki bedzie

miat miejsce na etapie wykonawstwa.

Pytanie 61.
Zgodnie z zataczona dokumentacja architektoniczna rysunki A.04, A.05, A.06 „St.UPY I
ZELBETOWE

STANOWIACE

GL6WNA

KONSTRUKCJE

NOSNA

POSIADAJACE

CECHE

R60,

RDZENIE
NALEZY

ZABEZPIECZYC D0 CECHY R120 SYSTEMEM WYBRANEGO PRODUCENTA MIN. Z PtYTY GR.15 MM",
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natomiast zgodnie z dokumentacja

unia Europejska

konstrukcyjna wedtug rysunku

K-02,

K-03,

K-04 wskazano

koniecznos¢ wykonania zabezpieczeri do R60 i R120 dla stup6w, podciag6w i stalowych podciag6w.
W zataczonych rysunkach wykonawczych wedtug plik6w „Rdzenie RI R2 Stupy SZI SZ2''i ,,Fzl-FZS"

pojawia sic wskaz6wka dotyczaca wykonania oktadzin do R120 dla stupa Sz2 i rdzenia R oraz filar6w

Fzl-FZ5, natomiast wedtug pliku ,,POZ 1.1 -10" nie wskazano koniecznosci wykonania dodatkowych
zabezpieczeh p.poi. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie na rzutach konstrukcyjnych,
kt6re elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy€ oraz z jakiej klasy do jakiej klasy p.POZ. nalezy

wykonac zabezpieczenie.

Odpowiedz:
Wszystkie R, SZ i FZ sa R60 z dodatkowa oktadzina odpornoscj ogniowej do klasy R120.
Pozycj.e R, SZ i FZ policzone sa dla ich max odpornosci pozarowej, ale zgodnie z zapisami na rysunkach

rzut6w kondygnacji obudowac nalezy do wpisanej tarn odpornosci ogniowej.
Poprawne klasy odpornosci ogniowej podane sa na rysunkach architektonicznych`

Pytanie 62Prosimy o zataczenie zestaw.ier` zbrojenia i stall profilowej dla rysunk6w K-05, K-06, K-07, K-08.

Odpowiedz:
Na rysunkach sa podane ilosci i dtugosci pozwalajace skalkulowa¢ wszystkie elementy stalowe i
fundamenty. Dotaczono zestawienia stali dla fundament6w -rys. K-05 i K-06. Zamawiajacy zamiescit
zestawienie zbrojenia i stall profilowanej w odpowiedziach na pytania

z dnia 31.10.2019 r. (pytanie

nr 50).

Pytanie 63.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci - podciag stalowy poz. 11 - HEB 260 w poziomie I-szego pietra

nalezy wedtug rysunku konstrukcyjnego K-03 obudowac do R60, natomiast wedtug rysunku A.06

naleiy obudowac do R30.

Odpowiedz..
Powinno bye R30 tak jak Sciana wewnetrzna.

Pytanie 64.
Pros'imy o udostepnienie obliczeh konstrukcyjnych lub zestawienia obciazeh dla strop6w np.: mapy

obciazeh na poszczeg6lne stropy (wraz ze wsp6tczynnikami do obciazer`, r6wniei wsp6tczynnikami
do obciazeh dtugotrwatych, Snieg z workami Snie2nymi, obciazenia zastepcze od Scianek dziatowych,
obciazenia od instalacji, central wentylacyjnych na dachu itp.).

Odpowiedz:
STROPODACH:

lzolacja -0,60 x 1,30 = 0,78 kN/m2
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Strop -3,4 x 1,1 = 3,74
Sufit podw. i inst.-0,30 x 1,2 = 0,42
Snieg O,8xO,9 = 0,72 x 1,5 = 1,08

Razem

-6,02 przyjeto 9,O kN/m2

STROPY:

Warstwy wyk. -1,28 x 1,30 = 1,66 kN/m2
Scianki

-O,25xl,2=0,38

Strop -3,4 x 1,1 = 3,74
Sufit podw. i inst.-0,30 x 1,2 = 0,42

0bc. uzytkowe -2,0 x 1,4 = 2,80
Razem

-9,00 przyjeto 9,O kN/m2

GALERIE KOMUNIKACYJNE:

Warstwy wyk. -1,28 x 1,30 = 1,66 kN/m2
Strop Zelb. -4,0 x 1,1 = 4,40

0bc. u2ytkowe -3,0 x 1,3 = 3,90
Razem

-9,96 przyjeto 10,O kN/m2

Pytanie 65.
Prosimy o doprecyzowanie opisu rolet zawartego w punkcie 4.13.9. opisu architektonicznego. Jest
zbyt 086lny.

Odpowiedz:
Zamawiaj.acemu

zacieniajace

z

zale2y

na

materiatu

catkowitym

zaciemnieniu

podgumowanego

w

pomieszczenia.

prowadnicach

Beda akceptowane

sterowane

elektrycznie

w

rolety

petni

zacieniajace pomieszczenie.

Pytanie 66.
Wedtug punktu 4.13.8, opisu technicznego architektonicznego rolety zaciemniajace nalezy montowa€
w osmiu oknach I-ego pietra + czterech oknach ll-ego pietra, natomiast wedtug punktu 4.13.9. nalezy
rolety zaciemniajace montowac we wszystkich oknach. Prosimy o wyjasnienie rozbiezno5ci.

Odpowiedz:
Maja by6 dwa typy rolet:
1.

W punkcie 4.13.8. Rolety zaciemniajace (rolety musza catkowicie zaciemnic pomieszczenie).

2.

W

punkcie

4.13.9.

Rolety

zacieniajace

(rolety

moga

zacieni6

nie

jest

wymagane

petne

zaciemnienie).

Pytanie 67.
Dostawcy 5cian mobilnych nie posiadaja systemu spetniajacego jednoczesnie warunek p.POZ. E130 i

izolacyjnos€

akustyczna

57dB

(wskazane

rozwiazania jakie nalezy uja¢ w ofercie.

na

rysunku

A.23).

Prosi.my

o

wskazanie

wtasciwego
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Odpow.Iedz:
Projekt byt konsultowany z dostawcami Scian mobilnych. Nale2y wykona6 Sciany o wymaganej

odpornosci ogniowej i akustycznej. Wystepuja firmy na rynku, kt6re posiadaja wymagane parametry
produktu.

Pytanie 68.
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju jastrych naleiy zastosowa6 na posadzkach strop6w?

Odpowiedz..
Nalezy przyja¢ jastrych cementowy gr. 5 cm.

Pytanie 69.
Dotyczy rozliczenia kontraktu -wedtug STwioR punkt 9 „Podstawa ptatnosci" i punkt 7 „Obmiar
rob6t" spos6b rozliczenia jest inny nil wskazany w SIWZ i wzorze umowy. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i wskazanie wtasciwego sposobu rozliczenia kontraktu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uwaza, 2e nie rna rozbieznosci miedzy tymi zapisami.

Pytanie 70.
W punkcie 6.3.b) na stronie 9 0pisu przedmiotu zam6wienia Zamawiajacy wskazat, Ze ,,wymagane

jest przygotowanie kosztorys6w przez Wykonawce. W SIWZ i wzorze umowy brak informacji

dotyczacej koniecznosci dostarczenia kosztorys6w. Prosimy o potwierdzenie, Ze nie rna koniecznosci
dostarczania

kosztorys6w,

lub

wskazanie

na

jakim

etapie

bedzie

wymagane

dostarczenie

kosztorys6w.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga przygotowania kosztorys6w na etapie rozliczeri poszczeg6lnych robot i etapdw
odbior6w.

Pytanie 71.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o podkonstrukcje stalowa pod Swietlik dachowy producenci

stolarki

aluminiowej

nie

maja

rozwiazah

systemowych

zapewniajacych

mozliwosc

wykonania podkonstrukcji z pro fili aluminiowych dla wskazanych na rysunku A.18 rozpietosci od 5,7

do 7,2m (zgodnie z detalem wskazano szkto o grubosci 63mm, ponadto nalezy uwzgledni¢ obciazenie
od Sniegu, wiatru).

Odpowiedz:
W ramach projektu potaczenia systemu Swietlika z konstrukcja Sciegien wybrana firma wykonawcza

profili

stalowych

wykonanymi

przez

przedstawi
uprawnionego

projekt

warsztatowo-montazowy

konstruktora

i

uzyska

z

akceptacje

obliczeniami
architekta.

statycznymi

System

profili
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Swietlika zgodnie z oferta wybranej firmy wykonawczej profili aluminiowych musi spetnia6 zatozenia

projektu architektonicznego.

Pytanie 72.
Zgodnie z rzutem fundament6w „K-01" w osi „1" oraz ,,i", „k", „1" oznaczono rdzenie RO. Prosimy o

wskazanie jakiej maja bye wysokosci, poniewaz nie wystepuja na rzucie przyzlemia „K-02". Prosimy o
zataczenie detalu rdzeni wraz z zestawieniami stali.

Odpowiedz:
To sa kr6tkie rdzenie o dt. ok. 1,1 in podpierajace podwaliny fundamentowe POZ.10.1 -zbrojone
pionowo 8 pretami Fi 12 i strzemionami Fi 6 co 10 cm.

RO 24x25cm -3 szt -zbr 8x Fi 12 x 170cm = 13,6mx 3 szt = 40,8m i strz. Fi 8 co locm czyli 5 x 3 szt x
dt. 0,96m = 14,4m

Wszystkie trzy rdzenie RO dla podwalin fundamentowych sa policzone.

Pytanie 73.
Prosimy o jnformacje, czy zbrojenie belek ukrytych w biegu schodowym poz. 5.0 zostato ujete w
zestawieniu zbrojenia dla pozycji 5.1? Jezeli nie, to prosimy o wskazanie detalu zbrojenia oraz

zestawienia zbrojenia dla belek poz. 5.0 ukrytych w biegu schodowym poz. 5.1.

Odpowiedz:
Belki ukryte w biegach -po 2 w POZ.5.1 i 5.3 oraz po 1 belce w biegu POZ.5.4 nie zostaty ujete w
zestawieniu bieg6w. Trzeba je oddzielnie policzy¢.

BIEG POZ.5.1 -BELKA UKRYTA POZ.5x 2szt.

zbr 2x5 fi 16 x (380+180cm)x2szt = 112m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 56x2szt x dt. 0,96m = 107,5m
BIEG POZ.5.3 -BELKA UKRYTA POZ.5x 2szt.

zbr 2x5 fi 16 x (400+200cm)x2szt = 120m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 60x2szt x dt. 0,96m = 115,2m
BIEG POZ.5.4 - BELKA UKRYTA POZ.5x lszt.

zbr 2x5 fi 16 x (440+220cm)xlszt = 66m i strz. Fi 8 co 10cm czyli 66xlszt x dt. 0,96m = 63,4m
Wszystkie

belki

POZ.5

sa wyzej

policzone

oraz

zaznaczone

na

scanach

rysunk6w

przekroju

konstrukcji bieg6w schod6w.

Pytanie 74.
Prosimy o informacje, czy w pozycji 5.2 nale2y wykona6 belki ukryte poz. 5.0? Jezeli tak, to prosimy o
wskazanie detalu zbrojenia i zestawienie stall.

Odpowiedz:
Nie trzeba wykonywa¢ belki w biegu POZ.5.2.
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Pytanie 75.
Prosimy o informacje, czy zbrojenie belek ukrytych w biegu schodowym poz. 5.0 zostato ujete w
zestawieniu zbrojenia dla pozycji 5.3? Jezeli nie, to prosimy o wskazanie detalu zbrojenia oraz

zestawienia zbrojenja dla belek po2. 5.0 ukrytych w biegu schodowym poz. 5.3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 73.

Pytanie 76.
Prosimy o informacje, czy w pozycj.i 5.4 nalezy wykona6 tylko jedna belke ukryta poz. 5.0?

Odpowiedz:
Minimum 1 jak na rysunku.

Pytanie 77.
Prosimy o informacje, czy zbrojenie belki ukrytej w biegu schodowym poz` 5.0 zostato ujete w
zestawieniu zbrojenia dla pozycji 5.4? Jezeli nie, to prosimy o wskazani.e detalu zbrojenia oraz
zestawienia zbrojenia dla belki poz. 5.0 ukrytej w biegu schodowym poz. 5.4.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 73.

Pytanie 78.
Czy zamieszczone

przedmiary rob6t sa obowiazujace

i czy mozna

bez zgody Zamawiajacego

dokonywa¢ w nim zmian (np. wynikajacych z dokumentacji, udzielonych odpowiedzi itp.)

Odpowiedz:
lstnieje

mozliwos€

dokonywania

zmian

w

obowiazujacych

przedmiarach

rob6t

za

Zamawiajacego.
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