
Kielce, dnia 27.11.2020 r. 
Politechnika Świętokrzyska 
25-314 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

ATZ- 381/81-6/20 

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: 

Branża elektryczna: 

1. Poz. 72 przedmiaru zgodnie z opisem „Opis Magazyn" - punkt 2.5.2. zasilanie budynku - tej poz. nie powinno 
być  w przedmiarze, ponieważ  przyłącze i złącze ZK-P zainstalowane na elewacji magazynu jest poza zakresem 
tego opracowania. Natomiast WLZ-t ze ZK-P do RG jest już  ujęty w przedmiarze. 

2. Poz.73 przedmiaru - proszę  uściślić  czy w kosztorysie ofertowym ująć  tylko dwie kamery zamontowane na 
budynku magazyny, czy całą  instalację  CCTV stadionu brak sprecyzowania w opisie. 

3. Prosimy o informację  czy szafa CCTV z urządzeniami umieszczona w budynku magazynu wchodzi w zakres 
wyceny? 

Branża budowlana: 

4. Zgodnie z analizą  łączenie budynku magazynu i istn. haląodbywa się  w obszarze występowania istn. elewacji 
fasady wentylowanej z paneli stalowych, natomiast rys. A406 nie uwzględnia tego zakresu. 
Wnosimy o uzupełnienie projektu o zakres prac wynikających z tego połączenia, zakresu rozbiórki elewacji 
wentylowanej hali prawidłowego detalu połączenia z nowym obiektem. 

5. Brak w przedmiarze również  powyższego zakresu prac. Związanego z przebudową  istniejącej elewacji 
wentylowanej na hali. 

6. Zgodnie z rzutem lp. Brak jest wykonania lemeli nad wejściem do budynku (ściana w osi E pomiędzy osią  2- i 
3 ma oznaczenie Si a nie S2), natomiast zgodnie z rysunkiem elewacji południowej i przekrojem B-B są  do 
wykonania lamele. Wnosimy o jednoznaczne określenie czy należy je wykonać  nad wejściem w obszarze lp. 

7. Zgodnie z opisem dociepleń  elewacji na rys. A201, ściana północna łącznika winna być  ocieplona wełną. 
Wnosimy o korektę  w przedmiarze, gdyż  brak tej ściany jako ocieplonej wełnąw ilości 21,50m2. 

8. W projekcie konstrukcji występuje stopa SF.2 (rys. K-6), ława L.3, ława schodkowa i cokół  0.1 (rys. K-7 i K-8), 
brak na rzucie fundamentów. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres z projektu jest z poza zakresem przetargu. 

9. Proszę  o sprecyzowanie ilości wykonania elewacji z podziałem na wełne mineralnąoraz styropian gdyż  jest to 
istotna różnica w cenie 
- niezgodność  przekroju A-A (wełna) od strony istniejącego budynku z rzutem piętra (styropian) 
— wg. Przedmiaru należy założyć  ok 29m2 wełny natomiast wg. wyliczeń  tej wełny będzie ok. 200m2 



ODPOWIEDZI: 

Branża elektryczna: 

Ad 1 
Patrz Ad 7 Odpowiedzi" z dnia 23. 11 2020r. 

Ad 2 
Instalacja CCTV stadionu została wykonana i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. W swojej wycenie 
należy ująć  montaż  dwóch kamer na narożu południowo-zachodnim budynku magazynu. 

Ad 3 
Szafa CCTV z urządzeniami umieszczona w budynku magazynu nie wchodzi w zakres wyceny. 

Branża budowlana: 

Ad 4 
Założenia funkcjonalno-użytkowe projektu zakładają  połączenie nowego budynku magazynu z istniejącą  halą. Dla 
zrealizowania tego celu zachodzi konieczność  ingerencji w elewację  hali polegającą  na demontażu istniejących 
okładzin (w tym wentylowanej fasady z paneli stalowych) na styku łącznika magazynu z halą  oraz wykonanie 
nowych izolacji wraz z ich połączeniem - uciągleniem z istniejącymi. Nowy układ fasady winien być  zdylatowany 
od budynku magazynu, dający możliwość  swobodnej i niezależnej pracy konstrukcji obu obiektów. 
Zamawiający nie dysponuje szczegółową  dokumentacją  projektową  określająca w/w zakres prac (w tym robót 
rozbiórkowych detalu połączenia z nowym obiektem). 

Ad 5 
W swojej ofercie należy wycenić  wszelkie roboty związane z przebudową  istniejącej elewacji wentylowanej na hali 
wynikające z połączenia budynków. 

Ad 6 
Elewację  budynku, w tym fasadę  z lameli (łamacze światła) wykonać  zgodnie z rysunkami elewacji budynku. 

Ad 7, 9 
Cała ściana wschodnia budynku magazynowego (od strony istniejącego budynku hali) powinna być  ocieplona 
wełną  mineralną  łącznik powinien być  docieplony wełną  mineralną. 

Ad 8 
Stopy fundamentowe SF.2 wskazane na rysunku K-6, ława Ł.3 i cokół  C.1 wskazane na rysunku K-7 oraz Ława 
schodkowa wskazana na rysunku K-8 nie wchodząw zakres przetargu. 
Przetarg obejmuje wykonanie stóp SF.1 oraz ław Ł.1 i Ł.2 (wg rys. K-5) zlokalizowanych wg rys. K-1 Rzut 
fundamentów" 
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