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RARR/BZ/1528/2014 

 

Rzeszów, 2014.02.20 

 

 

 

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 4/2014/CZP 

 

 

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

 

Dotyczy: 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR 

S.A. ZP 4/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą:  

Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz 

z Centrum Obsługi PPNT.  

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)  RARR S.A.  przekazuje 

treść zapytań i wyjaśnień do siwz.  

 

 

Branża budowlana  

 

1)  

Treść pytania:  

Brak rysunków konstrukcyjnych elementów żelbetowych budynku. Proszę o załączenie. 

Odpowiedź:  

Uzupełniono część konstrukcyjną – Zmiany nr 1 Siwz ZP 4-2014-CZP - zam. 18.02.2014 

 

 

2)  

Treść pytania:  

Który wariant posadzki należy przyjąć w kalkulacji: płyta żelbetowa na gruncie wylewana 

z betonu C25/30 zbrojona siatką dołem i górą z prętów, czy płyta żelbetowa systemowa 

z wibrobetonu wykonana z betonu C25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi. 

Proszę o wskazanie konkretnego rozwiązania. 

Odpowiedź:  

Preferowanym rozwiązaniem jest płyta żelbetowa systemowa z wibrobetonu wykonana     

z betonu C25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi. 

 

 

3)  

Treść pytania:  

Czy kraty stalowe ocynkowane przed drzwiami wejściowymi do budynku mają zostać 

ujęte w ofercie. Proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź:  

Kraty stalowe ocynkowane przed drzwiami wejściowymi mają zostać ujęte w ofercie. 

 

  

http://www.rarr.rzeszow.pl/file/4640/Zmiany+nr+1+Siwz+ZP+4-2014-CZP+-+zam.+18.02.2014.pdf
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4)  

Treść pytania:  

W opisie jest: „Stropy izolować płytami styropianowymi do stropów EPS200, dodatkowo 

zastosować pod instalacjami matę akustyczną” . Proszę o odpowiedź, czy matę 

akustyczną ująć w ofercie. 

Odpowiedź:  

Tak ująć. 

 

 

5)  

Treść pytania:  

W związku z chęcią udziału w przetargu na: " Budowa budynku Hali nr 2 wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora 

Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT" proszę, jeśli istnieje możliwość 

o przesłanie rysunków architektoniczno-budowlanych w formie edytowalnej celem 

wykonania obmiaru robót na ofertowane zadanie inwestycyjne. 

Odpowiedź:  

Nie ma takiej możliwości.  

 

 

6)  

Treść pytania:  

Instalacja doziemna gazu 

1. W opisie techn. pkt 6.3  są słupki - 3 szt i tabliczki -3 szt  - brak w przedmiarach- czy 

maja być montowane - czego dotyczą -prosze o uzupełnienie przedmiarów lub 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Słupki i tabliczki służą do oznaczenia uzbrojenia tj. zasuw i hydrantów – mają być 

montowane – rozpatrywane elementy znajdują się w pozycjach uzbrojenia przedmiaru 

robót. 

 

 

7)  

Treść pytania:  

Brak rozwinięcia z PRD do G6 oraz  szczegółu włączenia do PRD - kto ma wykonać  ZG 

czy przyszły Wykonawca - proszę o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

W projekcie Instalacji doziemnej gazu na rys.S3/3 jest pokazana jak ma być wykonana 

część instalacji. W przedmiarze zostało to ujęte w pkt. 2.11 i 2.12. 

 

 

8)  

Treść pytania:  

Czy w miejscu włączenia do PRD należy ująć kurek gazowy kołnierzowy d=80 mm - na 

rys. S3/3 jest oznaczony jako 9  - w przedmiarach brak - proszę o uzupełnienie 

przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Zawór Ø80mm stanowi komplet układu redukcyjno – pomiarowego opracowanego            

i wykonanego przez ZG Rzeszów. 

 

 

9)  

Treść pytania:  

Brak w przedmiarach kurka kul. kołn. d=65 mm oraz szafki na kurek / jakie wymiary 

szafki/ , oznaczony na rys. S3/3 jako 14, natomiast  w szczegół "B"  na tym rys. jako 

gwintowany - proszę o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 
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Odpowiedź:  

Szafka i kurek Ø65mm ujęte są w projekcie i przedmiarze ,,Wewnętrznej instalacji 

gazowej’’.  

 

 

10)  

Treść pytania:  

Brak w przedmiarach kurka kulowego d=80 mm oznaczony na rys. S3/3 jako 1  - proszę 

o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Zawór Ø80mm stanowi komplet układu redukcyjno – pomiarowego opracowanego            

i wykonanego przez ZG Rzeszów. 

 

 

11)  

Treść pytania:  

Kanalizacja deszczowa brudna  

W opisie do przedmiarów jest 8 szt wpustów ulicznych d=500, natomiast w przedmiarach 

jest 6 szt. - ile ma być ?  

Odpowiedź:  

Należy przyjąć 6 szt.  

 

 

12)  

Treść pytania:  

Przyłącz wodociągowy  

poz. 3.2.8 oraz poz. 3.2.22 - powtarza się Obsługa geodezyjna - proszę o skorygowanie 

przedmiarów  

Odpowiedź:  

Pkt. 3.2.22. omyłkowo powtórzono – nie powinno być tego punktu. 

 

 

13)  

Treść pytania:  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Poz. 1.2.10 przedmiaru  oraz poz. 1.3.2 przedmiaru - rury wywiewne PVC o sr. 110 mm 

 - czy nie powtarza się to samo –proszę  o korektę przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Omyłkowo wpisano ptk. 1.2.10. nie ujmować tego punktu- wykreślić 

 

 

14)  

Treść pytania:  

Poz. 1.3.4 przedmiaru - w opisie przedmiaru jest stelaż ze spłuczką- kpl. 2 , natomiast 

brak w przedmiarach miski ustępowej  -kpl. 2  - proszę o uzupełnienie przedmiarów lub 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Omyłkowo nie ujęto 2 misek ustępowych do tych stelaży – należy je ująć. 

 

 

15)  

Treść pytania:  

Instalacja wodociągowa  

Poz. 2.1.7 , 2.1.8 oraz 2.1.9 przedmiaru - czy nie powinno być krotność 2  - podejścia 

ciepłej i zimnej wody - proszę o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Nie powinno być ponieważ baterie podłączone są z podgrzewaczami za pomocą wężyków.  
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16)  

Treść pytania:  

Poz. 2.1.11 przedmiaru - błędna ilość podeść wodoci. do podgrzewaczy - jest 7 szt, 

a podgrzewaczy jest 11 - proszę  o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Przyjęta ilość podejść do podgrzewaczy tj. szt. 7 jest prawidłowa w ptk. 2.2.14 omyłkowo 

przyjęto 11 podgrzewaczy, powinno być tylko 7. 

 

 

17)  

Treść pytania:  

Brak w przedmiarach podejśc do wodomierza sprzężonego o sr. 50 mm - szt. 1 -

 proszę o uzupełnienie przedmiarów  lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Podejście do wodomierza zostało ujęte przy montażu wodomierza w części przyłącza 

wodociągowego. 

 

 

18)  

Treść pytania:  

Poz. 2.1.20 przedmiaru - powinno być 262,50 m / tyle jest mb rur / - 

proszę o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Uzupełnienie w poz. 2.1.19. 

 

 

 

19)  

Treść pytania:  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Poz. 1.2.10 przedmiaru  oraz poz. 1.3.2 przedmiaru - rury wywiewne PVC o sr. 110 mm 

 - czy nie powtarza się to samo –proszę  o korektę przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Omyłkowo wpisano ptk. 1.2.10 nie powinno być tego punktu – wykreślić. 

 

 

20)  

Treść pytania:  

Poz. 1.3.4 przedmiaru - w opisie przedmiaru jest stelaż ze spłuczką- kpl. 2 , natomiast 

brak w przedmiarach miski  ustępowej  - kpl. 2  - proszę o uzupełnienie przedmiarów lub 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Omyłkowo nie ujęto 2 misek ustępowych do tych stelaży – należy je ująć. 

 

 

21)  

Treść pytania:  

Instalacja wodociągowa  

Poz. 2.1.7 , 2.1.8 oraz 2.1.9 przedmiaru - czy nie powinno być krotność 2  - podejścia 

ciepłej i zimnej wody - proszę     o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Nie powinno być ponieważ baterie podłączone są z podgrzewaczami za pomocą wężyków. 
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22)  

Treść pytania:  

Poz. 2.1.11 przedmiaru - błędna ilość podejść wodoci. do podgrzewaczy - jest 7 szt, 

a podgrzewaczy jest 11 - proszę  o uzupełnienie przedmiarów lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Przyjęta ilość podejść do podgrzewaczy tj. szt. 7 jest prawidłowa w ptk. 2.2.14 omyłkowo 

przyjęto 11 podgrzewaczy, powinno być tylko 7. 

 

 

23)  

Treść pytania:  

Brak w przedmiarach podejść do wodomierza sprzężonego o sr. 50 mm - szt. 1 -

 proszę o uzupełnienie przedmiarów  lub wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Podejście do wodomierza zostało ujęte przy montażu wodomierza w części przyłącza 

wodociągowego. 

 

 

24)  

Treść pytania:  

Poz. 2.1.20 przedmiaru - powinno być 262,50 m / tyle jest mb rur / - 

 proszę o uzupełnienie przedmiarów      lub wyjaśnienie - anuluję  pytanie - zgadza się , 

ponieważ jest reszta w poz. 2.1.19 / nie zauważyłam /  

Odpowiedź:  

Uzupełnienie w poz. 2.1.19. 

 

 

 

 

 

 


