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RARR/ZP/482/2021 
 

         Rzeszów, 2021.02.19 
 
 
 
 
 
         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 5 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 podanie rysunków z na wykonanie wiaty na odpady stałe 5,00x5,00m, h=3,00m = 1 szt. z przekrojami 
warstw przegród. 
Odpowiedź:  
Brakujące rysunki wiaty śmietnikowej oraz pozostałych elementów małej architektury zostały dołączone do 
niniejszych wyjaśnień. (załączniki nr 43-47). 
 
 
2)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej sieci i przyłączy sanitarnych. 
Odpowiedź:  
Projekt wykonawczy sieci i przyłączy sanitarnych stanowi Załącznik nr 1-22 do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
3)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu. 
Odpowiedź:  
Projekt zagospodarowania terenu stanowią Załączniki nr   23-25 do niniejszych wyjaśnień. 
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4) 
Treść pytania:  
Zgodnie z zapisami SIWZ: „w zakres inwestycji wchodzi również montaż wyposażenia stałego i ruchomego 
kuchni". W przedmiarach robót brak pozycji dotyczących technologii kuchni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
robót. 
Odpowiedź:  
Zestawienie wyposażenia kuchni - stałego i ruchomego – stanowi Załącznik nr 26 do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
5) 
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe takie jak: stoły, szafy jezdne, szafki, krzesła, regały 
magazynowe, odkurzacz, wózek, biurka, kosze na odpady, wieszaki, fotele, tablice itp. wyszczególnione w 
punkcie II.A.4.2.1 Wyposażenie opisu technicznego architektury nie wchodzą w zakres zamówienia. 
Odpowiedź:  
W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie kuchni – stałe i ruchome – jak w zestawieniu w odpowiedzi powyżej. 
Wyposażenie pozostałych pomieszczeń – z wyłączeniem urządzeń sanitarnych – miski ustępowe, umywalki, 
pisuary – nie wchodzą w zakres zamówienia.  
W pomieszczeniach sanitarnych należy ująć w ofercie montaż luster i uchwytów dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
6) 
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia ruchomego i stałego stanowiącego zakres wyceny. 
Odpowiedź:  
Zakres wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem, określono w odpowiedziach na pytania w pkt 4 i  5 
niniejszych wyjaśnień.   
 
 
7) 
Treść pytania:  
Prosimy o zestawienia obiektów i budowli zewnętrznych w tym obiektów małej architektury do wyceny. 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć następujące elementy małej architektury: 

a) Wiata śmietnikowa – 1 szt. 
b) Latarnie niskie (ujęte w przedmiarze robót elektrycznych) 
c) Latarnie wysokie (ujęte w przedmiarze robót elektrycznych) 
d) Stojaki rowerowe – 30 szt. 
e) Odbojnice – 4 szt. 
f) Siedziska – 3 szt. 
g) Kosze na śmieci –  3 szt.   

Szczegóły dotyczące elementów małej architektury podano w projekcie wykonawczym oraz w STWiORB – Tom 
V.I. Architektura. 

 
 

8)  
Treść pytania:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek: PZT-03 „Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni". 
Odpowiedź:  
Rysunki wykonawcze, branży drogowej, stanowią Załączniki  nr 27-32   do niniejszych wyjaśnień.   
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9)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w zakresie branży elektrycznej m.in. 
z opisanymi oprawami oświetlenia terenu, kablami oświetlenia terenu, rurami osłonowymi na potrzeby 
oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z rysunkami uzupełniającymi, stanowią  Załącznik nr 33-40 
do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
10) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie projektu istniejącego budynku z wrysowana trasą kablową pomiędzy rozdzielnią w 
istniejącym budynku, a projektowanym złączem GWP. 
Odpowiedź:  
Rysunek ten jest elementem Załączników nr 33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
 
11) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji oprawy oznaczonej w legendzie branży elektrycznej "Typ X", bądź o 
potwierdzenie, że nie należy ujmować jej w ofercie. 
Odpowiedź:  
Oprawa oświetleniowa X to LAMELA na oświetlenie ledowe – detale oprawy znajdują się na rysunkach A31 – 
Detal D18 i D19. 
Dodatkowo oprawa jest zaznaczona jak ma przebiegać na rysunkach elewacji budynku – pionowe pasy. 
Wykonując oświetlenie elewacyjne należy zwracać uwagę na rysunki rzutów, elewacji oraz detali.  
Dodatkowe informacje z opisu architektury: 
Oświetlenie LED – lamele pionowe zewnętrzne ze stopu aluminium do systemu oświetlenia LED o szerokości 
widocznej profila lameli 50 mm, wysięg lameli przed płaszczyznę oszklenia – min. 200 mm. Profil lameli 
zabudowany z profila nośnego słupa i demontowalnych profili/pokryw maskujących oraz posiada komory 
serwisowe – dwie komory boczne i jedną czołową. Każda komora posiada demontowalny profil maskujący, 
zapewniający dostęp i prowadzenie czynności obsługowych i serwisowych dla elementów składowych systemu 
oświetlenia LED.  
Wymiar minimalny przekroju poprzecznego komory bocznej profila lameli 15 x 150 mm, wymiar minimalny 
przekroju poprzecznego komory czołowej lameli 40 mm x 10 mm.  
 
 
12) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie schematu ideowego oświetlenia terenu.  
Odpowiedź:  
Odpowiednie rysunki stanowią Załączniki nr 33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
13) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji opraw oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Specyfikacja opraw oświetleniowych terenu została zamieszczona w STWiORB – Tom V.I. Architektura.  
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14) 
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca rozdzielnia w istniejącym budynku jest przystosowana do podpięcia 
projektowanego WLZ-u zasilającego nowy budynek, tzn. posiada wolne, odpowiednie zabezpieczenie 
(wyłącznik, rozłącznik, itp.). W przeciwnym wypadku prosimy o przedstawienie projektu rozbudowy istniejącej 
rozdzielni wraz z aktualizacją przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Istniejąca rozdzielnia w istniejącym budynku jest przystosowana do podpięcia projektowanego WLZ-u 
zasilającego nowy budynek.  
 
 
15) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji kabla zasilającego paczkomat w terenie. 
Odpowiedź:  
Typ oraz przekrój kabla zostały podane na schemacie. Zaprojektowany kabel jest typowym kablem do zasilania 
urządzeń zewnętrznych.  
 
 
16) 
Treść pytania:  
Prosimy o określenie z jakich rur należy wykonać kanalizację kablową i ile otworów ma posiadać kanalizacja 
teletechniczna. 
Odpowiedź:  
Kanalizacje kablową teletechniczną należy wykonać z rur RDHPE 110/6,3. Kanalizacja teletechniczna ma 
posiadać 1 otwór.  
 
 
17) 
Treść pytania:  
Prosimy o określenie klasy wytrzymałości wszystkich studni kablowych, które należy zamontować w terenie. 
Odpowiedź:  
Studnie kablowe w drodze i chodniku – typu ciężkiego, w terenie zielonym – typu średniociężkiego.                                                                  
 
 
18) 
Treść pytania:  
Przedmiar robót branża elektryczna nie uwzględnia wykonania instalacji: 
-1 oświetlenia terenu, 
-2 zasilania urządzeń w terenie, 
-3 kanalizacji kablowej, 
-4 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej rurami dwudzielnymi  

Proszę o uzupełnienie przedmiaru, bądź o potwierdzenie, że powyższe instalacje nie wchodzą w zakres 
oferty. 

Odpowiedź:  
Zakres robót obejmuje: oświetlenie terenu, zasilanie urządzeń w terenie, kanalizację kablową oraz 
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami dwudzielnymi. Przedmiary robót elektrycznych, 
stanowią Załącznik nr 41-43 do niniejszych wyjaśnień.  

 
 

19) 
Treść pytania:  



ZP 55/2020/PPNT  

 

Strona 5 z 13 
 

Prosimy o przedstawienie zestawienia kabli krosowych miedzianych i światłowodowych wraz z podaniem 
długości poszczególnych kabli, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować ich w ofercie. 
Odpowiedź:  
Ilość kabli krosowych miedzianych - odpowiadająca ilości gniazd w panelach krosowych o długości 1,0 m.  
W przypadku kabli krosowych światłowodowych, rodzaj i ilość  odpowiadająca ilości gniazd w panelach 
krosowych o długości 2,0 m 
Zestawienie zgodne z przedmiarem. Całe okablowanie pokazane w projekcie należy ująć w ofercie.  
 
 
20)  
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji accesspoint-ów, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować ich w 
ofercie. 
Odpowiedź:  
Accesspoint-ów nie należy ujmować w ofercie.  
 
 
21) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji Kontrolera Wi-Fi, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w 
ofercie. 
Odpowiedź:  
Kontrolera Wi-Fi nie należy ujmować w ofercie.  
 
 
22) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji Firewall-a, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w ofercie. 
Odpowiedź:  
Firewall-a nie należy ujmować w ofercie.  
 
 
23) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji Router-a, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w ofercie. 
Odpowiedź:  
Routera nie należy ujmować w ofercie.  
 
 
24) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie specyfikacji poszczególnych przełączników sieciowych, bądź o potwierdzenie, że nie 
należy ujmować ich w ofercie.  
Odpowiedź:  
Przełączników sieciowych nie należy ujmować w ofercie.  
 
 
25) 
Treść pytania:  
Prosimy o przedstawienie projektu konfiguracji urządzeń aktywnych, bądź o potwierdzenie, że dostawa, montaż, 
konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych nie wchodzi w zakres oferty. 
Odpowiedź:  
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych, nie wchodzi w zakres oferty.  
 
 



ZP 55/2020/PPNT  

 

Strona 6 z 13 
 

26)  
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w zakresie branży elektrycznej. 
Odpowiedź:  
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie branży elektrycznej wchodzi w skład Załączników nr 
33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
27)  
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu istniejącego budynku z wrysowana trasą kablową pomiędzy rozdzielnią w 
istniejącym budynku, a projektowanym złączem GWP. 
Odpowiedź:  
Projekt istniejącego budynku wraz z wrysowana trasa kablową pomiędzy rozdzielnią w istniejącym budynku, a 
projektowanym złączem GWP – zawarto w Załącznikach nr 33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
28) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji oprawy oznaczonej w legendzie branży elektrycznej "Typ X", bądź o 
potwierdzenie, że nie należy ujmować jej w ofercie. 
Odpowiedź:  
Oprawa oświetleniowa X to LAMELA na oświetlenie ledowe – detale oprawy znajdują się na rysunkach A31 – 
Detal D18 i D19. 
Dodatkowo oprawa jest zaznaczona jak ma przebiegać na rysunkach elewacji budynku – pionowe pasy. 
Wykonując oświetlenie elewacyjne należy zwracać uwagę na rysunki rzutów, elewacji oraz detali.  
Dodatkowe informacje z opisu architektury: 
Oświetlenie LED – lamele pionowe zewnętrzne ze stopu aluminium do systemu oświetlenia LED o szerokości 
widocznej profila lameli 50 mm, wysięg lameli przed płaszczyznę oszklenia – min. 200 mm. Profil lameli 
zabudowany z profila nośnego słupa i demontowalnych profili/pokryw maskujących oraz posiada komory 
serwisowe – dwie komory boczne i jedną czołową. Każda komora posiada demontowalny profil maskujący, 
zapewniający dostęp i prowadzenie czynności obsługowych i serwisowych dla elementów składowych systemu 
oświetlenia LED.  
Wymiar minimalny przekroju poprzecznego komory bocznej profila lameli 15 x 150 mm, wymiar minimalny 
przekroju poprzecznego komory czołowej lameli 40 mm x 10 mm. 
 
 
29) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie schematu ideowego oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Projekt oświetlenia zewnętrznego zawarto w Załącznikach nr 33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
30)  
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu PZT z opisanymi oprawami oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Projekt z opisanymi oprawami świetlnymi zawarto w Załączniku nr 35 do niniejszych wyjaśnień – rys. nr E 9.01. 
 
 
31) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu PZT z opisanymi kablami oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
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Projekt PZT z oświetleniem zewnętrznym oraz opisy kabli oświetlenia terenu – zostały zawarte w Załącznikach nr  
33-40 do niniejszych wyjaśnień.  

 
 

32)  
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu PZT z opisanymi rurami osłonowymi na potrzeby oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Rysunek E 9.01, na którym naniesiono rury ochronne, został dołączony do niniejszych Wyjaśnień – Załącznik nr 
49 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
33)  
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji opraw oświetlenia terenu. 
Odpowiedź:  
Dane dotyczące lamp oświetlenia terenu zawarto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – p. I.L.4. 
 
 
34) 
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie, że istniejąca rozdzielnia w istniejącym budynku jest przystosowana do podpięcia 
projektowanego WLZ-u zasilającego nowy budynek, tzn. posiada wolne, odpowiednie zabezpieczenie (wyłącznik, 
rozłącznik, itp.). W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie projektu rozbudowy istniejącej rozdzielni wraz 
z aktualizacją przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Istniejąca rozdzielnia w istniejącym budynku jest przystosowana do podpięcia projektowanego WLZ-u 
zasilającego nowy budynek. 
 
 
35) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji kabla zasilającego paczkomat w terenie. 
Odpowiedź:  
Typ oraz przekrój kabla zostały podane na schemacie. Zaprojektowany kabel jest typowym kablem do zasilania 
urządzeń zewnętrznych. 
 
 
36) 
Treść pytania:  
Proszę o określenie z jakich rur należy wykonać kanalizację kablową i ile otworów ma posiadać kanalizacja 
teletechniczna. 
Odpowiedź:  
Kanalizacje kablową teletechniczną należy wykonać z rur RDHPE 110/6,3. Kanalizacja teletechniczna ma 
posiadać 1 otwór. 
 
 
37) 
Treść pytania:  
Proszę o określenie klasy wytrzymałości wszystkich studni kablowych, które należy zamontować w terenie. 
Odpowiedź:  
Studnie kablowe w drodze i chodniku – typu ciężkiego, w terenie zielonym – typu średniociężkiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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38) 
Treść pytania:  
Przedmiar robót branża elektryczna nie uwzględnia wykonania instalacji: 

- oświetlenia terenu, 
- zasilania urządzeń w terenie, 
- kanalizacji kablowej, 
- zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej rurami dwudzielnymi. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru, bądź o potwierdzenie, że powyższe instalacje nie wchodzą w zakres 
oferty. 

Odpowiedź:  
Przedmiary robót elektrycznych znajdują się w Załącznikach nr 33-40 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
39) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie zestawienia kabli krosowych miedzianych i światłowodowych wraz z podaniem długości 
poszczególnych kabli, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować ich w ofercie. 
Odpowiedź:  
Ilość kabli krosowych miedzianych - odpowiadająca ilości gniazd w panelach krosowych o długości 1,0 m.  
W przypadku kabli krosowych światłowodowych, rodzaj i ilość  odpowiadająca ilości gniazd w panelach 
krosowych o długości 2,0 m 
Zestawienie zgodne z przedmiarem. Całe okablowanie pokazane w projekcie należy ująć w ofercie.  
 
 
40) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji accesspoint-ów, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować ich w ofercie. 
Odpowiedź:  
Accesspoint-ów nie należy ujmować w ofercie. 
 
 
41) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji Kontrolera Wi-Fi, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w 
ofercie. 
Odpowiedź:  
Kontrolera Wi-Fi nie należy ujmować w ofercie. 
 
 
42) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji Firewall-a, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w ofercie. 
Odpowiedź:  
Firewall-a nie należy ujmować w ofercie. 
 
 
43) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie specyfikacji Router-a, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować go w ofercie. 
Odpowiedź:  
Routera nie należy ujmować w ofercie. 
 
 
44) 
Treść pytania:  
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Proszę o przedstawienie specyfikacji poszczególnych przełączników sieciowych, bądź o potwierdzenie, że nie 
należy ujmować ich w ofercie. 
Odpowiedź: 
Przełączników sieciowych nie należy ujmować w ofercie. 
  
 
45) 
Treść pytania:  
Proszę o przedstawienie projektu konfiguracji urządzeń aktywnych, bądź o potwierdzenie, że dostawa, montaż, 
konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych nie wchodzi w zakres oferty. 
Odpowiedź:  
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych, nie wchodzi w zakres oferty.  
 
 
46)  
Treść pytania:  
Prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej punktów dostępowych, o których mowa w przedmiarze robót 
elektrycznych i pozycja nr 173. 
Odpowiedź:  
Nie jest to przedmiotem zamówienia. 
 
 
47)  
Treść pytania:  
Wnosimy o modyfikację i wyjaśnienie przez Zamawiającego Załącznika nr 2 do SIWZ zakresie pozycji 
znajdujących się w dziale II. Stan surowy ze względu na niejasny układ pozycji, które należy uzupełnić. 
1. P.14 dotyczy Stropu III piętra, natomiast P.15 dotyczy Konstrukcji dachu. Z dokumentacji projektowej wynika, 

że strop III piętra jest jednocześnie konstrukcją dachu (stropodachem). Prosimy o wykreślenie jednej z 
pozycji ponieważ dotyczą wykonania tego samego zakresu prac. 

2. Prosimy o informację czy w P.3, P.6, P.9, P.12 należy ująć ściany, słupy, belki, wieńce i nadproża żelbetowe. 
3. Prosimy o informację czy w P.4, P.7, P.IO, P.13 należy ująć ściany murowane, bez uwzględniania ścian 

żelbetowych. 
Odpowiedź:  
Ad. 1. Pozycja P.14 – dotyczy stropu III pietra (stropodachu) - bez ścianek kolankowych. 
          Poz. 15 – dotyczy wyceny pozostałych elementów konstrukcyjnych dachu – w tym ścianek kolankowych. 
Ad. 2. W poz. P.3, P.6, P.9 i P.12 należy ująć ściany żelbetowe (z nadprożami) – w tym ściany windy na danej   
          kondygnacji, słupy, belki i wieńce żelbetowe. 
Ad. 3. W poz. P.4, P.7, P.10 i P.13 – należy ująć ściany nośne murowane (z nadprożami) 
 
 
48)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnętrznych oraz 
dokumentacji (opisu) z zakresu branży elektrycznych i teletechnicznych zewnętrznych. 
Odpowiedź:  
Przedmiar robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz opis z zakresu branży elektrycznej i 
teletechnicznej, stanowią Załączniki nr 41-43 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
49)  
Treść pytania:  
Prosimy o załączenie rzutu parteru w wersji dwg. 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia wszystkie dokumenty w wersji pdf. 
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50)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie rzutu parteru i pozostałych kondygnacji z kolorystyką posadzek. ( płytki, wykładzina ) 
Odpowiedź:  
Rzuty posadzek przedstawiono w projekcie wykonawczym. Kolorystyka posadzek (płytki i wykładziny) została 
opisana w STWiORB. 
 
 

51)  
Treść pytania:  
Brak przedmiarów robót dla przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego. Wnosimy o ich uzupełnienie. 
Odpowiedź:  
Przedmiary robót elektrycznych i teletechnicznych (w tym przyłącza) zawarto w Załącznikach nr 33-43 do 
niniejszych wyjaśnień. 
 
 
52)  
Treść pytania:  
Proszę o podanie specyfikacji technicznej (z jakiego szkła ma być wykonane) daszków szklanych nad wejściami. 
Odpowiedź:  
Daszki szklane mają być wykonane ze szkła  ESG/VSG. 
 
 
53)  
Treść pytania:  
Proszę o podanie specyfikacji technicznej podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu, uzupełnienie o 
rysunek oraz dodanie pozycji do przedmiaru. 
Odpowiedź:  
Projektuje się zastosowanie systemu wsporników BIG FOOT zaprojektowany do wspomagania instalacji 
wszelkiego typu urządzeń na płaskich dachach budynków. Stanowi bezpieczny sposób posadowienia urządzeń 
klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz wszelkich związanych z nimi instalacji. 
Dane techniczne ram montażowych BIG FOOT: 
- PRACA PRZY TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH OD -30°C DO +80°C 
- TRZY WERSJE DŁUGOŚCI RAMY: 1, 2 LUB 3-METROWA 
- REGULOWALNA WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA RAMY NAD PODŁOŻEM: OD 290 DO 395 MM 
- SKOŚNA MATA ANTYWIBRACYJNA - ODCHYLENIE OD POZIOMU 2,5° LUB 5°. 
W ofercie dostępne są trzy wersje bazowych ram modułowych o długościach: 
1, 0 m, 2,0 m oraz 3,0 m. Z powyższymi wersjami współpracuje 305 – milimetrowa stopa z matą przeciwwibracyj-
ną. Rama jest zrobiona z kształtownika o przekroju 40 x 40 mm. 
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54)  
Treść pytania:  
Brak w przedmiarach dział 2.5 Wykończenie dachu D1 ułożenia paroizolacji z foli PE oraz termoizolacji z 
styropianu EPS-100 gr.20cm – ilość 684,66 m2. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź:  
W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne roboty. Przedmiar ma charakter pomocniczy.  
 
 
55)  
Treść pytania:  
Brak w przedmiarach windy. Jeśli ten zakres jest do wykonania wnosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź:  
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Szyb windy powinien być całkowicie obudowany stałymi ścianami, podłogą i stropem. 
Odchyłki wykonania szybu: 
BS – szerokość szybu: + 25 mm 
TS – głębokość szybu: + 25 mm 
Dopuszcza się odchylenie wewnętrznych powierzchni ścian tylko na zewnątrz, przy czym wartość odchyłek ścian 
z drzwiami nie powinna przekraczać 10 mm, dla pozostałych ścian 20 mm. Wewnętrzna powierzchnia ścian 
szybu z drzwiami przystankowymi powinna być gładka, bez wgłębień i występów.  
 
Po zamontowaniu drzwi przystankowych szczeliny pomiędzy ościeżnicami drzwi, a ścianą wypełnić pod 
nadzorem montera dźwigowego. 
Zachować pionowość usytuowania ścian wszystkich otworów drzwi w granicach 0+10 mm, w oparciu o wymiar 
nominalny 379 mm na poziomie najniższego przystanku.  
Zaczepy montażowe w nadszybiu dostarcza i instaluje wykonawca szybu.  
Należy zapewnić drogę transportu prowadnic o długości 5 m do szybu. 
Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach za poziomie podłogi powinno mieć natężenie 50 lux, na 
najwyższym przystanku 200 lux. 
Należy zagwarantować temperaturę w szybie + 50C do + 400C oraz wilgotność < 85%. 
Szyb powinien być wykonany z trwałych materiałów budowlanych, nie sprzyjających emitowaniu i osadzaniu 
kurzu. 
Szyb i maszynownia nie powinny być wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń innych niż przynależne do 
dźwigu. 
Wentylacja powinna być taka, aby chronić wciągarkę i osprzęt, a także kable elektryczne itp. przed kurzem, 
szkodliwymi oparami oraz wilgocią. 
Min. powierzchnia czynna otworu wentylacyjnego: 1% przekroju poprzecznego szybu. Zaleca się wyprowadzenie 
wentylacji na zewnątrz budynku. 
 
 
56)  
Treść pytania:  
Wnosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w plikach edytowalnych np. dwg 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia wszystkie dokumenty w wersji pdf. 
 

 
 
 
 
Przygotowali:  
- pod względem formalnym, Anna Lech, ZP, 18.02.2021 
- pod względem opz, Tadeusz Siemek, PPNT.  

 
 


