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RARR/ZP/771/2021 

 
         Rzeszów, 2021.03.10 

 
 
 
 
 
         Na stronę internetową 
 
 
 
 
Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
Dotyczy:  
Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod 
nazwą:  „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”.  
Znak sprawy: ZP 55/2020/PPNT  
 
 

Wyjaśnienia nr 11   treści siwz ZP 55/2020/PPNT 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia do siwz.  
 
1)  
Treść pytania:  
Proszę o określenie rodzaju materiału z jakiego konglomeratu (kwarcyt, aglomarmur) mają być wykonane parapety 
wewnętrzne i jaka ma być ich szerokość ? 
Odpowiedź:  
Parapety wewnętrzne maja być wykonane z AGLOMARMURU, na szerokość wnęki okiennej.  
 
 
2)  
Treść pytania:  
Czy droga pożarowa jest objęta zakresem zamówienia ? Jeśli tak, to proszę o określenie przekroju poprzecznego 
drogi z układem warstw oraz wielkością powierzchni jaką należy wykonać. 
Odpowiedź:  
Droga pożarowa poprowadzona jest po istniejącym terenie, tj. utwardzonym placu manewrowym istniejącego 
budynku hali. 
 
 
3)  
Treść pytania:  
Co wchodzi w zakres robót drogowych - dojazdy ? 
Odpowiedź:  
W zakres robót drogowych wchodzą: dojazdy, miejsca postojowe, chodniki, plac manewrowy. Zakres robót 
uwidoczniony jest na projekcie PZT. 
 
 
4)  
Treść pytania:  
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Prosimy o udostępnienie rysunków elewacji budynku w wersji dwg. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie udostępnia rysunków w wersji dwg. 
 
 
5)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie, że  w ramach zadania inwestycyjnego "ZP 55/2020/PPNT – roboty budowlane – Budowa 
Podkarpackiego Parku Biznesowego" zgodnie z Załącznikiem nr 2 do siwz ZP 55/2020/PPNT  (Zestawienie 
rodzajowe kosztów wykonania przedmiotu zamówienia) pkt.V.38 należy wykonać Przyłącz gazowy. 
Odpowiedź:  
Ofertą należy objąć wewnętrzną instalację gazową, zgodnie z projektem branży sanitarnej – rys. S-9 i S-11. 
Przyłącz gazowy objęty jest odrębnym opracowaniem i nie wchodzi w zakres oferty. 
 
 
6)  
Treść pytania:  
Proszę o zamieszczenie Projektu budowy przyłącza gazowego oraz Przedmiaru robót, na podstawie którego 
należy wykonać przyłącz gazowy. 
Odpowiedź:  
Przyłącz gazowy objęty jest odrębnym opracowaniem i wykonany będzie przez Zakład Gazowniczy. 
 
 
7)  
Treść pytania:  
W związku z udzieloną odpowiedzią nr 31 w dniu 03.02.2021 informującą, że przyłącz gazowy nie jest w zakresie 
postepowania przetargowego wnosimy o o potwierdzenie, że w zestawieniu rodzajowym kosztów (załącznik nr 2 
do siwz), który należy dołączyć do oferty, nie należy wypełniać pozycji  “38. Przyłącz gazowy” lub wnosimy o 
korektę tego dokumentu i usunięcie tej pozycji. 
Odpowiedź:  
Przyłącz gazowy nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. Nie należy wypełniać pozycji dotyczącej 
tego przyłącza. 
 
 
8)  
Treść pytania:  
Zapytanie dotyczy przetargu RARR/ZP/117/2021.  (to jest numer pisma pt Wyjaśnienia nr 1)  
Plan PZT Drogowy z 01.2021r. przedstawia inny przebieg trasy kabla eN zasilającego budynek  niż PZT 
Elektryczny z 12.2020r.. Prosimy o sprecyzowanie, którędy należy zasilić budynek. 
Odpowiedź:  
Do niniejszych wyjaśnień załączono PZT z właściwym przebiegiem trasy przyłącza elektrycznego. 
 
 
9)  
Treść pytania:  
Zgodnie z „Wyjaśnienia nr 3 treści siwz ZP 55/2020/PPNT" z dnia 04.02.2021 w odpowiedzi do pytania nr 5 
Zamawiający wyjaśnia : „Nastąpiło omyłko pisarsko, warunek izolacji akustyczne] dla ściany K6 powinien wynosić 
R*AL=minimum 57 DB". Informujemy, że w odpowiedzi Zamawiającego w dalszym ciągu występuje omyłka pisarska 
ponieważ nie ma czegoś takiego jak parametr RXAL .Dodatkowo nie ma na rynku bloczka silikatowego, dla którego 
spełniony jest parametr R'A1 = min. 57dB. Dostępne są bloczki spełniające RAI = 57dB. Prosimy również o 
zwrócenie uwagi na istotną różnicę pomiędzy parametrem R'A1, a parametrem RAI. R'A1 to wskaźnik oceny 
przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku, rozdzielające rozpatrywane 
pomieszczenia, przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku drogami materiałowymi. Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bloczków o izolacyjności RAI = min. 57dB .W 
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przeciwnym razie prosimy o wskazanie produktu referencyjnego. Zgodnie z posiadaną wiedzą uzyskaną od 
producentów materiałów dostępnych na rynku nie ma na rynku bloczków R'A1 = 57dB 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bloczków o izolacyjności RAI = min. 57 DB. 
 
 
10)  
Treść pytania:  
Zgodnie z „Wyjaśnienia nr 3 treści siwz ZP 55/2020/PPNT" z dnia 04.02.2021 w odpowiedzi do pytania nr 6 
Zamawiający wyjaśnia : „Nastąpiła omyłka pisarsko, warunek izolacji akustycznej dla ściany K6 powinien 
wynosićR*AL.=minimum 57DB". Informujemy, że w odpowiedzi Zamawiającego w dalszym ciągu występuje 
omyłka pisarska ponieważ nie ma czegoś takiego jak parametr RXAL Dodatkowo prosimy zwrócić tutaj uwagę na 
istotny parametr jakim jest grubość bloczków 12cm, dla takiej grubości nie ma żadnej możliwości uzyskania 
parametru RAI = 57dB (właściwości fizyczne przy takiej grubości to uniemożliwiają). Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bloczków o izolacyjności np. RAI = min 47dB. W przeciwnym razie 
prosimy o wskazanie produktu referencyjnego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bloczków o izolacyjności np. RAI = min. 47 DB. 
 
 
11)  
Treść pytania:  
Zgodnie z „ Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 55/2020/PPNT" z dnia 03.02.2021 w odpowiedzi do pytania nr 1 
Zamawiający wyjaśnia „ Projekt wykonawczy branży drogowej został uzupełniony na stronie internetowej. Są to 
rysunki oznaczone symbolami odpowiednio:  
7-19-20_RARRJ>ZT_DROGOWY 
8-19-20 -Dl. 
9-19-20-D2. 
10-19-20-D3. 
11.19-20-DĄ." 
Wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego nie wyczerpują treści zadanego pytania „Prosimy o udostępnienie 
projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, w tym projektu wykonawczego w zakresie robót drogowych 
(przekroje podłużne, poprzeczne, rzut)/' W dalszym ciągu nie udostępniono przekrojów poprzecznych drogi, jak 
również opisu technicznego dla zakresu robót drogowych. Na podstawie udostępnionej dokumentacji 
projektowej (rzut dróg na planie zagospodarowania, przekroje podłużne niwelety, STWIOR) nie ma możliwości 
właściwego wykonania oraz wyceny zakresu drogowego. W dalszym ciągu nie wiadomo jakie podbudowy 
należy wykonać pod planowanymi terenami utwardzonymi. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź:  
Brakujące rysunki wraz z opisem technicznym, zostały zamieszczone w wyjaśnieniach do SIWZ.  
 
 
12)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne instalacji okablowania strukturalnego są poza zakresem 
Przedmiotu Zamówienia. W przeciwnym razie prosimy o przedstawienie specyfikacji technicznych urządzeń 
aktywnych instalacji okablowania strukturalnego (switch-y, access-point-ów, kontroler Wi-Fi, router, Firewall itp.) 
Odpowiedź:  
Urządzenia aktywne instalacji okablowania strukturalnego są poza zakresem Przedmiotu Zamówienia. 
 
 
13)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonania przyłącza teletechnicznego do budynku jest tylko wykonanie 
kanalizacji teletechnicznej (rurarzu oraz studni telekomunikacyjnych), bez okablowania. Prosimy również o 
określenie typu oraz ilości rur wymaganych do wykonania projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 
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Odpowiedź:  
W zakresie wykonania przyłącza teletechnicznego do budynku jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej 
(rurarzu oraz studni telekomunikacyjnych) wraz z okablowaniem. 
 
 
14)  
Treść pytania:  
W związku z odpowiedzią nr 21 z wyjaśnień nr 3 treści SIWZ z dnia 4.02.2021 r. prosimy o przedstawienie 
przedmiaru branży elektrycznej zawierającego pozycje dotyczące zaktualizowanej dokumentacji instalacji 
elektrycznych zewnętrznych. 
Odpowiedź:  
Przedmiar robót elektrycznych zewnętrznych załączono do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
15)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie, że dobór dostawa i montaż baterii kondensatorów jest poza zakresem Przedmiotu 
Zamówienia. 
Odpowiedź:  
Według rysunku branży elektrycznej E 1.01: „6. Dobór wielkości baterii kondensatorów i decyzja o ewentualnej 
potrzebie ich stosowania zostanie podjęta przez administratora budynku po przekazaniu obiektu do użytkowania, 
w oparciu o analizę danych z analizatorów sieci oraz wartość wymaganego przez ZE współczynnika mocy. 
Podczas analizy pod uwagę należy wziąć dane z eksploatacji budynku w okresie letnim, w którym spodziewana 
wartość współczynnika mocy cos ø jest najmniejsza. 
 
 
16)  
Treść pytania:  
W odpowiedzi na pyt. Nr 14 z dnia 21.01.2021r. Zamawiający wskazuje, iż „w ofercie należy ująć wyposażenie 
obejmujące kompleksową dostawę i montaż dla części gastronomicznej oraz wyposażenie - montowane na 
stałe - łazienek i pomieszczeń sanitarnych (dot. umywalek, pisuarów, muszli klozetowych, luster)". Prosimy o 
informację, czy wyposażenie ma dotyczyć tylko wyposażenia wyszczególnionego w nawiasie czy też innych 
elementów ujętych w STWIORB str. 129,130. 
Odpowiedź:  
W ofercie należy ująć wyposażenie montowane na stałe: umywalki, pisuary, muszle klozetowe, lustra. Dostawa 
i montaż pozostałego wyposażenia, tj,. uchwyty dla osób niepełnosprawnych, uchwyty na papier toaletowy, 
kosze, pojemniki na płyn do rąk oraz pojemniki na papierowe ręczniki, będą przedmiotem odrębnego 
postępowania. 
 
 
17)  
Treść pytania:  
Prosimy o wskazanie wyposażenia montowanego na stałe w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych, 
którego dostawa i montaż jest w zakresie Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Odpowiedź – j.w. 
 
 
18)  
Treść pytania:  
W związku z przedstawieniem na rysunku nr 19-20-PW-AW-A-  -00  (plik o nazwie DETALE (1).pdf) detalu żaluzji 
osłonowych lokalizowanych na krawędzi dachu, który nie znajduje się w pozostałej dokumentacji i przedmiarze, 
prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie oferty należy ująć zabudowę z żaluzji na całym obwodzie dachu budynku, 
tj. 158 mb? Jeśli tak to wnosimy o podanie rodzaju żaluzji z podkonstrukcją, a także ich wysokości oraz podanie 
ilości.  
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Odpowiedź:  
Rzut dachu z naniesionymi żaluzjami stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
19)  
Treść pytania:  
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XIV Opis kryteriów maksymalny okres gwarancji wynosi 10 [lat]. Mając na 
uwadze że średni koszt wzrostu cen ofert z gwarancją powyżej 5 lat kształtuje się na poziomie od 4 do 10% za 
każdy rok (w zależności od nasycenia urządzeń/wyposażenia z standardową gwarancją producentów 24 
miesiące)  i będzie miał bezpośredni wpływ na oferty wykonawców mogący sprawić że wszystkie oferty 
wykonawców będą powyżej budżetu jakim dysponuje Zamawiający wnioskujemy o zmianę maksymalnego 
okresu gwarancji z 10 [lat} na 5 [lat].  
Pragniemy nadmienić jeżeli przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków  UE, intencją programu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie jest finansowanie kosztów eksploatacji obiektu jego 
użytkownika. Na podstawie dotychczasowych zapisów SIWZ w zakresie gwarancji jakości i przeglądów 
serwisowych Zamawiający próbuje przenieść ten koszt na Wykonawcę w fazie budowy obiektu i oddania do 
użytkowania Zamawiającemu zamiast rozpisać nowy przetarg dot. ściśle wykonania usług serwisowych 
wybudowanego obiektu. Mając na uwadze powyższe argumenty wnioskujemy o zmianę skrócenia 
maksymalnego okresu gwarancji prosimy o modyfikacje SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmieni ustanowionego kryterium. 
 
 
20)  
Treść pytania:  
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne wykonanie montażu okładzin elewacyjnych zapewniających 
osiągnięcie właściwych parametrów termicznych zgodnych z wymaganiami stawianymi budynkom po 2021r.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego wykonania montażu okładzin elewacyjnych. 

 
 
21)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, ze teren został sprawdzony przez saperów pod kątem niewybuchów i nie występują na 
nim niewybuchy. 
Odpowiedź:  
Teren nie został sprawdzony przez saperów w miejscu lokalizacji inwestycji. 
 
 
22)  
Treść pytania:  
Wniosek o zmianę treści  
Zwracam się z prośbą o zmianę:  
1. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału XXVIII poprzez dopuszczenie do 
wykonywania prac ogólnobudowlanych wskazanych w treści SIWZ, podwykonawców,  
2. treści wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 w zakresie §6 ust. 1 poprzez usunięcie zdania drugiego 
wskazanego ustępu, tj. „zakres robót objętych możliwością zlecenia podwykonawcom obejmuje: roboty 
instalacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), drogowe oraz dostawę wyposażenia.  
3. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału XI ust. 1 pkt 9 poprzez jego 
usunięcie.  
Uzasadnienie  
Wnioskowaną zmianę uzasadniam brakiem uwzględnienia specyfiki branży budowlanej, w zakresie rzeczywistej 
specjalizacji przedsiębiorstw tego sektora w odniesieniu ograniczonej ilości prac możliwych do realizacji przez 
podwykonawców.  
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Dopuszczenie możliwości wykonania przez podwykonawców robót zakresem obejmujących wyłącznie określone 
w Rozdziale XXVIII branże w ocenie Wykonawcy jest kryterium odbiegającym od realiów rynku usług 
budowlanych i praktyki stosowanej przez przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na zasadach generalnego 
wykonawcy.  
Wiadomym jest, iż w związku z rozwojem technologii, jak i stawianymi wymogami osiągniecia zakładanych 
parametrów danych robót jest postępująca specjalizacja przedmiotowa przedsiębiorstw. W związku z tym 
należyte wykonanie danego zakresu prac możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do podmiotów 
wyspecjalizowanych w danym segmencie usług tego sektora. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż krąg 
podmiotów mogących wykonać zamówienie na dotychczas ustalonych przez Zamawiającego zasadach jest 
niewielki, a co za tym idzie ogranicza dostęp do postępowania przetargowego wielu podmiotom, mającym 
zdolność wykonania przedmiotowego zamówienia w sposób należyty, przy jednoczesnej nienarażonej na 
uszczerbek ochronie słusznych interesów Zamawiającego. Brak jest bowiem obiektywnych czynników, których 
wpływ uzasadniałby aktualny kształt umowy i SIWZ w opisanym wyżej zakresie. 
W praktyce obrotu niemal wszystkie inwestycje o skali porównywalnej do inwestycji opisanej w SIWZ realizowane 
są przy istotnym zaangażowaniu wyspecjalizowanych podwykonawców branżowych, a na rynku niemal nie 
występują przedsiębiorcy, którzy mają zasoby umożliwiające im wykonanie niemal całej inwestycji tej skali siłami 
własnymi.  
Należy podkreślić, iż zakwestionowane powyżej kryterium przewidziane w SIWZ oraz projekcie umowy w istotny 
sposób godzi w zasady konkurencyjności i proporcjonalności, a co za tym idzie winno zostać usunięte.  
W odniesieniu do zgłaszania wszystkich podwykonawców już na etapie oferty, Wykonawca wskazuje, iż z uwagi 
na ograniczony czas przewidziany na składanie ofert, niekorzystnym dla interesów Zamawiającego jest brak 
możliwości dopuszczenia zgłaszania podwykonawców na etapie realizacji Zamówienia. Powyższe przekłada się 
bezpośrednio na ograniczenie możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. uwzględniającej specyfikę 
zamówienia przy najniższej cenie, co narazi Zamawiającego na istotnie wyższy koszt realizacji zadania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
Zamawiający zmienia treść Rozdziału XXVIII i XXXII siwz.  
 
 
23)  
Branża elektryczna: 
Treść pytania:  
Z rys. 9.01 (Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych) można wywnioskować, że należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi linie elektryczne istniejące na terenie wokół projektowanego budynku. Prosimy o informację, czy jest 
to w zakresie zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie instalacji rurami ochronnymi. 
 
 
24)  
Treść pytania:  
Zgodnie ze schematem rozdzielnicy TA, oświetlenie terenu należy zasilić z trzech obwodów, kablem YKY 3x2,5. 
Prosimy o potwierdzenie, że ten kabel będzie wystarczający do zasilenia słupów oświetleniowych. 
Odpowiedź:  
Należy zastosować kable YKYŻO 3X6 mm2 
 
 
25)  
Treść pytania:  
Dotyczy odpowiedzi nr 2 i 17 z dnia 04.02.2021 r. i powoływania się Zamawiającego na rysunek A31- detal D18 i 
D19. Brak tego rysunku w dokumentacji i odpowiedziach. Prosimy o udostępnienie brakującego rysunku. 
Odpowiedź:  
Rysunek A-31 dołączono do niniejszych wyjaśnień. 
 


