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  RARR/ZP/222/2021 

  
          Rzeszów, 2021.02.03 
 
 
 
 
 
         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 2 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:  
Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, w tym projektu wykonawczego 
w zakresie robót drogowych (przekroje podłużne, poprzeczne, rzut). 
Odpowiedź:  
Projekt wykonawczy branży drogowej został uzupełniony na stronie internetowej. Są to rysunki oznaczone 
symbolami odpowiednio: 
7-19-20_RARR_PZT_DROGOWY 
8-19-20 – D1. 
9-19-20 – D2. 
10-19-20 – D3. 
11.19-20 – D4.   
 
 
2)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków konstrukcyjnych. Zgodnie zamieszczonym spisem rysunków 
w zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje rysunków wykonawczych (zamieszczono jedynie 
zestawienie stali): 
Odpowiedź: 



Z P  5 5 / 2 0 2 0 / P P N T                                                  Strona | 2 

Przedmiot umowy „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości. 

Rysunki oznaczone jako: 
-      KZO3 – Zbrojenie słupów żelbetowych 
- KZ04 – Zbrojenie słupów żelbetowych 
- KZ05 – Zbrojenie ścian żelbetowych 
Stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.  
 
 
3)  
Treść pytania:  
Zgodnie z opisem konstrukcji ściany i trzony żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30, zgodnie z rysunkiem 
KA-01 ściany należy wykonać z betonu C30/37. Prosimy o wyjaśnienie, którą klasę betonu należy zastosować do 
wykonania ścian i trzonów. 
Odpowiedź:  
Wyżej wymienione elementy (w tym słupy, ściany, tarcze) konstrukcyjne należy wykonać z betonu klasy C30/37.  
 
 
4)  
Treść pytania:  
Zgodnie z dokumentacją projektową w osi C/8-f 13 występuje istniejąca ława fundamentowa ŁH-3a. 
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje rozwiązania projektowego ściany żelbetowej 
fundamentowej znajdującej się w osi C/8-S-13, detalu połączenia tej ściany z fundamentem istniejącym, jak 
również zbrojenia tej ściany. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź:  
Na rysunku nr KA-01 na odcinku wspomnianych osi zaznaczono element LZ-04. Jest on narysowany i 
zestawiony na rysunku KZ-02.  
 
 
5) 
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź:  
Kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1169/13.476/2020 z dnia 29.07.2020 r. została 
umieszczona na stronie internetowej – w Załączniku do wyjaśnień nr 1 SIWZ.  
 
 
6)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, w stosunku do której mają być podejmowane czynności 
związane z wycinką lub przeniesieniem w inne miejsce. 
Odpowiedź:  
Na terenie inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.  
 
 
7)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada obowiązującą decyzję zezwalającą na wycinkę drzew 
i krzewów kolidujących z planowaną realizacją? 
Odpowiedź:  
Na terenie inwestycji nie ma drzew ani krzewów kolidujących z robotami budowlanymi – decyzja o wycince – nie 
jest potrzebna.  
 
 
8)  
Treść pytania:  
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Prosimy o potwierdzenie, czy pozwolenia oraz koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów są 
po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Nie ma drzew ani krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, wobec czego nie przewiduje się kosztów 
związanych z tego typu opłatami.  
 
 
9)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji inwestycji nie ma konieczności uzyskania zezwolenia na 
zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. gniazd jaskółek, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na 
przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do 
gatunków objętych ochroną gatunkową w trybie ustawy o ochronie przyrody. W przeciwnym razie Wnosimy o 
potwierdzenie, że zezwolenia te zostały uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną uzyskane, a ewentualne 
warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia 
terminu zakończenia prac (w sytuacji występowania nietoperzy, prace rozbiórkowe mogą być wstrzymane nawet 
na okres 1 roku). 
Odpowiedź:  
Na terenie inwestycji nie występują siedliska gatunków chronionych (w tym gniazda jaskółek i siedliska 
nietoperzy). Teren nie podlega ochronie gatunkowej ani siedliskowej. Nie ma również w najbliższej odległości 
Obszaru Natura 2000 ani Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (na 
obszarze inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) wystąpiono do 
odpowiednich organów o ustalenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, skąd 
otrzymano negatywną odpowiedź.  
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się również robót rozbiórkowych.  
 
 
10)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie, że oświetlenie zewnętrze oraz kanalizacja teletechniczna nie wchodzą w zakres wyceny. 
Zarówno projekt wykonawczy jak i przedmiar nie zawierają informacji na ten temat. W przeciwnym przypadku 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru o te elementy. 
Odpowiedź:  
Oświetlenie zewnętrzne oraz kanalizacja teletechniczna – wchodzą w zakres wyceny. Przedmiar tych robót 
(mający charakter pomocniczy i nie stanowiący podstawy do sporządzenia wyceny) stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszych Wyjaśnień. Do SIWZ został dołączony projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej, zawierający 
powyższe elementy.  
 
 
11)  
Treść pytania:  
Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków architektonicznych. Zgodnie zamieszczonym spisem rysunków 
w zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje rysunków wykonawczych: 
a. A07 - elewacja północna i południowa 
b. A08 - elewacje boczne 
c. A08-projekt wiaty na odpady stałe 
Odpowiedź:  
W projekcie wykonawczym uzupełniono brakujące rysunki: 

a) Elewacje – rysunki nr A09 – A013 
b) Wiata śmietnikowa – rysunek nr A34  

Rysunki te stanowią Załącznik nr 3 do niniejszych Wyjaśnień. 
Wykonanie wiaty śmietnikowej należy opracować w oparciu o rozwiązanie typowe, zbieżne wizualnie ze 
schematem budowlanym.  
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12)  
Treść pytania:  
Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentacji materiału z którego ma zostać wykonana elewacja. W opisie 
jest zarówno informacja o betonowych płytach elewacyjnych gr. 2cm, w tabeli określającej rodzaj i wykończenie 
elewacji wskazane są płyty elewacyjne w kolorze szarym gr. 1 cm, a na rysunkach detali opisana jest płyta 
włókno-cementowa o gr. 8mm. 
Odpowiedź:  
Należy zastosować tylko płyty włóknocementowe.  
 
 
13) 
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że wpisana w projekt grubość wełny na ścianach zewnętrznych 14cm jest poprawna. 
Odpowiedź:  
Wpisana grubość wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych jest prawidłowa.  
 
 
14) 
Treść pytania:  
Na rzucie dachu wrysowane jest 5 wpustów dachowych, natomiast na rozwinięciu instalacji deszczowej 
wyrysowane są 4 wpusty. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź:  
Na rzucie dachu wrysowane są 4 wpusty dachowe z czego jeden (w zachodniej części budynku) jest 
przesunięciem – zmianą lokalizacji. Woda pobierana jest wpustem ze środkowej części dachu, który po „wejściu 
przez powierzchnię dachu”, załamuje się i zmienia lokalizację do zachodniego rogu budynku – PL4.  
 
 
15)  
Treść pytania:  
Prosimy o informację czy dostawa windy zawiera się w ramach zadania. Winda nie jest wskazana 
w przedmiarach. Jeżeli winda ma zostać wyceniona w ramach zadania prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
Odpowiedź:  
Winda wchodzi w zakres prac i należy ją uwzględnić w cenie ofertowej. Przedmiary mają charakter pomocniczy.  
Wynagrodzenie Wykonawcy ma formę ryczałtową.  
 
 
16) 
Treść pytania:  
Prosimy o podanie parametrów windy. 
Odpowiedź:  
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V = 1,0 m/s,  Q = 1125 kg/15 osób 
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Każdy szyb 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.  
  
 
17)  
Treść pytania:  
Prosimy o wskazanie, które elementy małej architektury mają zostać dostarczone w ramach zadania. 
Odpowiedź:  
W ramach zadania mają być dostarczone i zamontowane: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery (30 szt.), 
odbojnice (4 szt.), oświetlenie oraz wiata śmietnikowa.  
Elementy małej architektury – zgodne z wytycznymi zawartymi w STWiORB (Architektura).  
 
 
18)  
Treść pytania:  
W pełnej nazwie zadania, w SIWZ oraz OPZ Zamawiający wskazuje, iż w zakresie prac Wykonawcy jest m.in. 
dostawa wyposażenia części gastronomicznej budynku. W przedmiarach nie występują pozycje związane 
z wyposażeniem części gastronomicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wyposażenie, którego dostawa 
będzie w zakresie Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w Wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ, zamieszczonych na stronie 
internetowej dnia 21.01.2021 r.  
 
 
19)  
Treść pytania:  
Informacja o wyposażeniu części gastronomicznej pojawia się w opisie technicznym Projektu Wykonawczego 
(str. 43-45), oraz w STWiORB na str. 128-140. Jest to jednak tylko lista, bez parametrów umożliwiających 
wycenę. Prosimy o określenie parametrów wyposażenia, którego dostawa będzie w zakresie Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
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Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w Wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ, zamieszczonych na stronie 
internetowej dnia 21.01.2021 r.  
 
 
20)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres Wykonawcy wchodzi dostawa wyłącznie wyposażenia dla części 
gastronomicznej.  
Odpowiedź:  
W zakres Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wyposażenia części gastronomicznej – według zestawienia 
podanego w Wyjaśnieniach nr do SIWZ z dnia 21.01.2021 r. (odpowiedź nr 16). 
Dodatkowo, zakres robót obejmuje dostawę i montaż wyposażenia montowanego na stałe – łazienek,  
pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (dotyczy umywalek, baterii, pisuarów, muszli klozetowych, uchwytów dla 
osób niepełnosprawnych, luster i elementów białego montażu).  
 
 
21)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że przyłącz wody do budynku z istniejącej sieci wody nie należy do 
zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem 
rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Wykonanie przyłącza wodociągowego jest objęte przedmiotem zamówienia. Przedmiar oraz szczegółowe rysunki 
stanowią Załącznik nr 4 do niniejszych Wyjaśnień.  
 
 
22)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że wykonanie sieci hydrantowej zewnętrznej wokół projektowanego 
budynku nie należy do zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego 
i przedmiaru robót z podaniem rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź: 
Wykonanie sieci hydrantowej zewnętrznej wokół projektowanego budynku nie należy do zakresu przetargu.  
  
 
23)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej a także przyłącza kanalizacyjne z projektowanego budynku wraz ze studniami d=315mm nie należą do 
zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem 
rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższe roboty są objęte zakresem przetargu, w tym: przyłącza kanalizacji sanitarnej (z separatorem), przyłącz 
kanalizacji deszczowej (z separatorem), zbiornik retencyjny (ze studnia rozprężną i przepompownią), przełożenie 
odcinka kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe.  
W Załączniku nr 4 przedstawiono odpowiednie rysunki i przedmiary.  
 
 
24)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że przebudowa części istniejącej kanalizacji deszczowej kd 315 i kd 
250 o łącznej dł.35,6m na kd250, na odcinku od kd7 poprzez kd6, kd5 do kdl oraz budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi prowadzona na działce nr 1867/187 nie należy do zakresu przetargu -
jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  



Z P  5 5 / 2 0 2 0 / P P N T                                                  Strona | 8 

Przedmiot umowy „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości. 

Powyższy zakres jest przedmiotem zamówienia. Szczegóły podano (jak dla p. 24) – w Załączniku nr 4.  
 
 
25)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że przeprojektowywaną część istniejącej kanalizacji deszczowej PCV 
315 i PCV250 od studzienek kd7 poprzez studzienkę kd6 do studzienki kd5 a następnie do studzienki kdl nie 
należy do zakresu przetargu -jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót 
z podaniem rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres jest przedmiotem zamówienia. Szczegóły podano (jak dla p. 24) – w Załączniku nr 4.  
 
 
26)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że : 
- instalacja wewn. kanalizacji deszczowej dllO od budynku do proj. studzienki kd4, kd3, kd2 nie należy do 
zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem 
rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres robót jest objęty przedmiotem zamówienia. Szczegóły przedstawiono w Załączniku nr 4.  
 
 
27)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że instalacja wewn. kanalizacji deszczowej dl50 od projektowanego 
odwodnienia liniowego poprzez projektowane studzienki kdl2, kdll, kdlO, kd9, kdlO, kd8 następnie przez 
separator koalescencyjny substancji ropopochodnych i kolejno do zbiornika retencyjnego , przepompownię 
i studzienkę rozprężną nie należy do zakresu przetargu -jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu 
wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres robót jest objęty przedmiotem zamówienia. Szczegóły - w Załączniku nr 4.  
 
 
28)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że dostawa i montaż separatora koalescencyjnego substancji 
ropopochodnych należy do zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego 
i przedmiaru robót z podaniem rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres robót jest objęty przedmiotem zamówienia. Szczegóły - w Załączniku nr 4.  
 
 
29)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że dostawa i montaż zbiornika retencyjnego należy do zakresu 
przetargu -jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem rodzaju 
robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres robót jest objęty przedmiotem zamówienia. Szczegóły - w Załączniku nr 4.  
 
 
30)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że dostawa i montaż przepompowni i studzienki rozprężnej należy do 
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zakresu przetargu -jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem 
rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Powyższy zakres robót jest objęty przedmiotem zamówienia. Szczegóły - w Załączniku nr 4.  
 
 
31)  
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że przyłącz gazu do budynku z istniejącej sieci gazu nie należy do 
zakresu przetargu - jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego i przedmiaru robót z podaniem 
rodzaju robót i ilości. 
Odpowiedź:  
Przyłącz gazu wykonywany będzie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. na odcinku od czynnej sieci 
gazowej do szafki na układ  pomiarowo-rozliczeniowy oraz kurek główny. Kolor i wymiary szafy – do uzgodnienia 
z głównym projektantem.  
Zakup i montaż szafy oraz pozostała część instalacji gazowej – należą do zakresu zamówienia.  
 
 
32)  
Treść pytania:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót są balustrady. 
Odpowiedź:  
Balustrady są objęte zakresem robót. Odpowiedzi na to pytanie udzielono w Wyjaśnieniu nr 1 (p. 20). 
Odpowiednie rysunki i zestawienia przedstawiono w Załączniku nr 5.  
 
 
33)  
Treść pytania:  
Prosimy o zestawienie ślusarki stalowej uwzględniającej m.in wykonanie balustrad, drabin. 
Odpowiedź:  
Zestawienie balustrad przedstawiono w Załączniku nr 5.  
 
 
34)  
Treść pytania:  
Prosimy o zestawienie wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych 
Odpowiedź:  
Zestawienie wycieraczek przedstawiono w Załączniku nr 5. 
 
 
35)  
Treść pytania:  
Przedmiar robót nie uwzględnia dostawy i montażu klapy dymowej. Prosimy o zamieszczenie zestawienia 
uwzględniającego wykonanie klapy dymowej oraz uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Dostawa i montaż klapy dymowej są przedmiotem zamówienia. Na rysunku nr A27 (Załącznik nr 5) – 
przedstawiono szczegół dotyczący klapy dymowej.  
Przedmiar ma charakter pomocniczy.  
 
 
36)  
Treść pytania:  
Prosimy o informację czy system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych - FON ma być montowany na 
płytkach. 
Odpowiedź:  
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System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych ma być wkomponowany w układ posadzki.  
 
 
37)  
Treść pytania:  
Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcji stalowej, w tym podkonstrukcji central wentylacyjnych, chłodni, 
agregatów, fotowoltaiki itd.. 
Odpowiedź:  
Urządzenia na dachu należy zamontować na podkonstrukcjach systemowych, ustawionych na tak zwanych BIG 
FOOTACH.  
 
 
38) 
Treść pytania:  
Brak schematów ideowych dla instalacji okablowania strukturalnego, instalacji oddymiania klatki schodowej, 
instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalacji przyzywowej, instalacji wideodomofonowej. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków.  
Odpowiedź:  
Odpowiednie rysunki stanowią Załącznik nr 6 do niniejszych Wyjaśnień.  
 
 
39) 
Treść pytania:  
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla oprawy oświetleniowej LED, oznaczonej symbolem X.  
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 dostep 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.  
 
 
40) 
Treść pytania:  
Brak w dokumentacji przedmiaru robót na instalacje sanitarne zewnętrzne – przyłącza. Czy Zamawiający może 
udostępnić obliczenia w postaci elektronicznej (ath., xlix., PDF ) ? 
Odpowiedź:  Przedmiar dotyczący robót instalacji sanitarnych zewnętrznych zawarto w Załączniku nr 4 do 
niniejszych Wyjaśnień. 
 
 
 
 
 


