
Kielce, dnia 23.11.2020 r. 
Politechnika Świętokrzyska 
25-314 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

ATZ- 381/81-5/20 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowę  budynku magazynowego na sprzęt sportowy w ramach budowy 

stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

Pytania: 
1. Czy przetarg obejmuje instalację  tablicy wyników? 
2. Czy przetarg obejmuje wykonanie instalacji nagłaśniającej? 
3. Czy przetarg obejmuje wykonanie złącza kablowego i rozdzielnic elektrycznych? 
4. Przedmiar robót budowlanych części sanitarnej (dział  J oraz dział  2) zawiera zakres prac 

instalacji sanitarnej zewnętrznej w obrębie projektowanego budynku magazynowego. 
Załączona dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych zewnętrznych zawiera przejęcie 
wód drenażowych z odwodnienia boiska lekkoatletycznego i bieżni, odwodnienie terenu wokół  
stadionu przy pomocy wpustów typu ulicznego (Wu) i liniowego (WL) (opis techniczny pkt 1). 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i potwierdzenie, iż  wyceny należy dokonać  na podstawie 
załączonego przedmiaru robót budowlanych. 

5. Przedmiar robót budowlanych części sanitarnej (poz. 2.3.3) przewiduje wykonanie studzienek z 
osadnikiem w ilości 8 szt. Prosimy o zaznaczenie miejsca montażu lub potwierdzenie, iż  w/w 
roboty nie wchodzą  w zakres przedmiotu zamówienia. 

6. Czy przetarg obejmuje budowę  dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych, 30 miejsc 
postojowych na samochody osobowe? (Brak przedmiarów) 

7. Czy przetarg obejmuje wykonanie WLZ dla zasilania budynku. 

Odpowiedzi. 
Budynek magazynowy sprzętu sportowego stanowi część  projektu budowy stadionu 
lekkoatletycznego wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną. 
W ramach odrębnych zamówień  zostały już  wykonane lub przewidziane do wykonania 
w najbliższym czasie roboty: 

— budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżnią  okólną, 
— rzutnie do rzutu młotem, oszczepem, dyskiem, 
— drogi wewnętrzne, ciągi piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
— instalacja nagłośnienia stadionu, 
— dostawa i montaż  tablicy wyników, 



— instalacja elektryczna oświetlenia stadionu, 
instalacja elektryczna CCTV i nagłośnienia stadionu, 
rozdzielnica główna RG stadionu została zamontowana na ścianie południowej hali 
sportowej wraz z tablicą  TOS do sterowania oświetleniem. W dokumentacji 
projektowej jest pokazana w pomieszczeniu 1.1 budynku magazynowego. 

— złącze kablowo-pomiarowe ZKP, zostało wykonane przez PGE Dystrybucja RZE 
Kielce. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko budowa budynku magazynowego wraz 
z elementami zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającymi do budynku (schody 
zewnętrzne do budynku, podjazd do budynku) wraz z instalacjami przynależnymi. 
Instalację  elektryczną  budynku magazynowego należy wycenić  w oparciu o rysunki o nr 
E-201 do E-205. Pozostałe zamieszczone rysunki instalacji elektrycznej są  informacyjne i nie 
stanowią  elementów przedmiotu zamówienia. 

Ad1. Przetarg nie obejmuje wykonania tablicy wyników. Montaż  tablicy wyników był  
przedmiotem odrębnego postępowania. 

Ad2. Przetarg nie obejmuje wykonania instalacji nagłaśniającej. Monta instalacji 
nagłaśniającej był  przedmiotem odrębnego postępowania. 

Ad3. Przetarg nie obejmuje wykonania złącza kablowego (nie należy wyceniać  poz. 1 działu 
1.1 przedmiaru robót części elektrycznej). Złącze kablowe było przedmiotem odrębnego 
postępowania. 
Przetarg nie obejmuje wykonania rozdzielnicy głównej (nie należy wyceniać  poz. 2 działu 1.1 
przedmiaru robót części elektrycznej). Rozdzielnica główna była przedmiotem odrębnego 
postępowania. 
Przetarg nie obejmuje wykonania tablicy TOS do sterowania oświetleniem (nie należy wyceniać  
poz. 3 działu 1.1 przedmiaru robót części elektrycznej). Tablica TOS była przedmiotem 
odrębnego postępowania. 

Ad4. Wycenę  robót należy wykonać  na podstawie załączonej dokumentacji projektowej 
(załączone przedmiary robót mają  znaczenie pomocnicze i nie stanowią  elementu 

dokumentacji projektowej). Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem obejmuje 
przebudowę  kanalizacji deszczowej kolidującej z budynkiem magazynowym tj. odcinek 
D03-D18-D17-D04 wraz z przyłączami. 
Dodatkowo należy wycenić  i wykonać  kanalizację  deszczową  określoną  rysunkiem 
(w załączeniu) o nr la. Zagospodarowanie-kanalizacja deszczowa, na odcinku D17-D17a-
Dl 6 wraz z włączeniem wpustu drogowego do kanalizacji deszczowej na odcinku D 17-D 17a. 
Należy wycenić  i wykonać  studnię  D17a z kręgów betonowych 1 1200, natomiast włączenie 
wpustu drogowego wykonać  na trójnik. 

Ad5. Wykonanie studzienek z osadnikiem w ilości 8 szt. nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania (nie należy wyceniać  pozycji określonej nr 2.3.3. przedmiaru części sanitarnej). 

Ad6. Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem nie obejmuje wykonania dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych oraz 30 miejsc postojowych na samochody osobowe. 



Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedynie wykonanie elementów zagospodarowania 
terenu bezpośrednio przylegających do budynku (schody zewnętrzne, podjazd do budynku). 

Ad7. W zakresie instalacji elektrycznej należy wykonać  WLZ kablem YKYżo 5x10mm2  
o długości 30m od rozdzielnicy głównej stadionu RG do rozdzielnicy budynku magazynowego 
TBM zabudowanej w pomieszczeniu 1.1. Rozdzielnicę  budynku magazynowego TBM 
dostarcza Inwestor (WLZ określony w poz. 72 dział  1.7 przedmiaru robót część  elektryczna 
należy wycenić  wg opisu powyżej). 
Połączenie między złączem kablowym ZKP a rozdzielnicą  RG zostało już  wykonane 
(nie należy wyceniać  poz. 30 dział  1.4 przedmiaru część  elektryczna). 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pz Zamawiający  dokonuje zmiany w pkt XIII SIWZ Miejsce i 
termin składania i otwarcia ofert otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych otrzymują  
brzmienie: 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Sekcji XII ust. 14 
SIWZ w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Swiętokrzyska, AI. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce 
Budynek B. pok. 2.33 Dział  Zamówień  i Aparatury, nie później niż  do dnia 01.12.2020 r. godz. 12°° 

2. Otwarcie jest jawne i odbędzie się  w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie terminu 
składania ofert, o godz. 13°°.

iANCLERZ 

drnż. Artur Szmklt 
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