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RARR/BZ/1628/2014 

 

Rzeszów, 2014.02.25 

 

 

 

Wyjaśnienia nr 4 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.  

 

 

1)  

Treść pytania:  

Przedmiar robót E1-ST „Stacja transformatorowa: 

W przedmiarze robót „Stacja transformatorowa” brak pozycji – zasilanie baterii 

kondensatorów BK 75-100 kVar oraz zasilania kondensatora 7,5 kVar (kompensacja 

mocy biernej stanu jałowego transformatora).  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

2)  

Treść pytania:  

Roboty budowlane 

Proszę o wyjaśnienie jaką posadzkę należy przyjąć do wyceny:  

Wg.opisu z projektu wynika że zaprojektowano posadzkę hali w dwóch wariantach: 

a. Pyta żelbetowa na gruncie wylewana z betonu C25/30 zbrojona siatką górą i dołem.  

b. Płyta żelbetowa na gruncie wylewana z betonu C25/30 zbrojona włóknem 

rozproszonym.  

Odpowiedź:  

Preferowanym rozwiązaniem jest płyta żelbetowa systemowa z wibrobetonu wykonana     

z betonu C25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi. 
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Branża Elektryczna - Instalacje elektryczne podstawowe 

 

3)  

Treść pytania:  

W pkt 4.24 przedmiaru robót występuje Przezwód DY 2,5 w ilości 600 mb. Zmierzona 

ilość przewodu DY 2,5 wg rys. E2-2, E2-3 wynosi 860mb. 

W związku z powyższym ilość bruzdy i rur winidurowych w pkt 4.14 i 4.15 powinna 

wynosić odpowiednio 287 mb. Prosimy o korektę przedmiarów w pkt 4.14, 4.15, 4.24.  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

4)  

Treść pytania:  

Ilość przewodu YDY 3x2,5 wg pkt 4.27, 4.28 przedmiaru robót wynosi 1070 mb. Ilość 

zmierzona wg rys E2-2, E2-3 wynosi 1590 mb. Prosimy o korektę przedmiaru.  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

5)  

Treść pytania:  

W przedmiarze robót „Instalacje elektryczne podstawowe” brak pozycji – montaż rur 

winidurowych n/u i przewodu YDY 3x2,5 do wyłączników oświetleniowych hali w ilości 

100mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

6)  

Treść pytania:  

Wg przedmiaru pkt 2.4 ilość korytek wynosi 425 mb, zmierzona długość wg rys. E2-2 

wynosi 445 mb. Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.2 i 2.4.  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 

7)  

Treść pytania:  

Według przedmiaru pkt 2,5 ilość korytek K-200 wynosi 55 mb, zmierzona długość wg rys. 

E2-2 wynosi 75 mb. Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.3 i 2.5.  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  
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8)  

Treść pytania:  

W czyim zakresie jest dostawa i montaż rozdzielni RW-3 i RW-4? 

Odpowiedź:  

Szafy zasilająco – sterujące RW-3 i RW-4 stanowią komplet z centralami wentylacyjnymi 

i agregatami chłodniczymi. Całość dostarcza i montuje wykonawca instalacji wentylacji 

i klimatyzacji. 

 

9)  

Treść pytania:  

Prosimy o wskazanie na hali (rys. E2-2) opraw oświetlenia podstawowego, które mają 

być wyposażone w inwertery zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych przez min.2h 

oraz korektę przedmiarów.  

Odpowiedź:  

W pomieszczeniach jednostek produkcyjnych nie przewiduje się montażu inwerterów 

w oprawach oświetlenia podstawowego. 

 

10)  

Treść pytania:  

W przedmiarze robót „Stacja transformatorowa” brak pozycji – zasilanie baterii 

kondensatorów BK 75-100 kVar oraz zasilania kondensatora 7,5 kVar (kompensacja 

mocy biernej stanu jałowego transformatora). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź:  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. 

Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego 

względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je 

za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

Branża budowlana  

 

11)  

Treść pytania:  

Czy w pozycji 179 kosztorysu budowlanego należy wycenić nowe słupki ogrodzeniowe czy 

wykorzystać słupki stare tj. z odzysku?  

Odpowiedź:  

Należy wykorzystać stare słupki z odzysku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


