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  RARR/ZP/260/2021 

  
          Rzeszów, 2021.02.04 
 
 
 
 
 
         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 3 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:  
Brak schematów ideowych dla instalacji okablowania strukturalnego, instalacji oddymiania klatki 
schodowej, instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalacji przyzywowej, instalacji wideodomofonowej. 
Prosimy o uzupełnienie rysunków. 
Odpowiedź: 
Schemat okablowania strukturalnego – Schemat E_1.21 
Schemat odymiania klatki schodowej – Schemat E_1.14 
Schemat CCTV – Schemat E_1.21 
Schemat instalacji przyzywowej – Schemat E_1.13 
Schemat instalacji videofonowej – Schemat E_1.15.  
 
2)  
Treść pytania:  
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla oprawy oświetleniowej LED, oznaczonej symbolem X, w ilości 
133 szt. 
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.  
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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 zabudo-
wany 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 prze-
kroju poprzecznego komory czołowej lameli 40 mm x 10 mm. 
 
3)  
Treść pytania:  
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w jakim stanie mają być wykończone lokale usłu-
gowe tj. sklep oraz gastronomia na parterze. Proszę o sprecyzowanie w jakim stanie pozostałe powierzch-
nie na I, II oraz III piętrze ( około 2215 m2 ) budynku mają być wykończone ? Czy pozostała część budynku 
obejmuje stan wykończony czy też stan surowy -deweloperski ? 
Odpowiedź:  
Wszystkie pomieszczenia mają być oddane w stanie wykończonym. 
 
4)  
Treść pytania:  
Dostrzegamy rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją projektową. Co wyznacza zakres inwesty-
cji ? Czy należy się sugerować przedmiarem czy też projektem ? Na przykład w projekcie czytamy o klapie 
wyłazowej a nie ma na ten materiał pozycji w przedmiarze. 
Odpowiedź:  
Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia kalkulacji ofertowej. 
 
5) 
Treść pytania:  

Ściany z bloczków silikatowych gr. 24 cm oznaczone symbolem K6 mają posiadać izolacyjność akustyczną R ’

A1=min. 57 dB. Prosimy o wskazanie materiału który spełnia ww. wymagania, gdyż wg np. kart technologicznych 
Silki dla ścian z bloczków E24 współczynnik RA1 =54 dB a dla ścian z bloczków E24S współczynnik RA1 =57 dB. 
Po uwzględnieniu poprawki na przenoszenie boczne wskazane materiały nie osiągną wymaganego poziomu 
izolacyjności akustycznej.  
Odpowiedź:  
Nastąpiła omyłka pisarska, warunek izolacji akustycznej dla ściany K6 powinien wynosić R`AL.= minimum 57 DB 
 
6)  
Treść pytania:  

Ściany z bloczków silikatowych gr. 12 cm oznaczone symbolem K7 mają posiadać izolacyjność akustyczną R ’

A1=min. 57 dB. Prosimy o wskazanie właściwej izolacyjności akustycznej, gdyż przy tej grubości żaden bloczek 
silikatowy nie spełni wymagań. 
Odpowiedź:  
Nastąpiła omyłka pisarska, warunek izolacji akustycznej dla ściany K7 powinien wynosić R`AL.=min. 57 DB. 
 
7) 
Treść pytania:  
Prosimy o potwierdzenie że w warstwach P4 i P5 wymóg zapewnienia izolacyjności akustycznej min. 48 dB doty-
czy całej przegrody 
Odpowiedź:  
Wymóg dotyczy zapewnienia izolacyjności akustycznej całej przegrody min. 48 DB. 
 
8) 
Treść pytania:  
Prosimy o wyjaśnienie czy tynki wykonujemy do wysokości sufitu podwieszanego czy na pełną wysokość? 
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Odpowiedź: 
Tynki należy wykonać na pełna wysokość pomieszczeń. 
 
9) 
Treść pytania:  
Na rysunkach rzutów sufitów podwieszanych pojawia się zapis – „TYP = STR.1 - typ stropu ponad sufitem pod-
wieszanym malowany farbą lateksową x2”. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie uwzględniamy tynk i malowanie 
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, czy jest to błędny zapis? 
Odpowiedź: 
Jest to błędny zapis. 
 
10) 
Treść pytania:  
Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń w strefie zaplecza gastronomicznego na których należy wykonać 
okładzinę ścienną z płytek. Prosimy o podanie rodzaju płytek oraz wysokości do jakiej wykonujemy okładzinę. 
Odpowiedź: 
Okładzinę z płytek – w strefie zaplecza gastronomicznego - należy wykonać w pomieszczeniach nr 0/34, 0/33, 
0/32, 0/23, 0/25, 0/26, 0/24 i 0/28. Płytki należy układać do wysokości 2,0 m.  
Ściany licować należy płytkami ścienno-podłogowymi. Barwa – wg wzorca producenta – do przedłożenia Zama-
wiającemu do akceptacji. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate nie mniejsza niż 1600C. 
 
11) 
Treść pytania:  
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału wykonać wydzielenie pomieszczeń komór chłodniczych i komory 
mroźniczej  w strefie zaplecza gastronomicznego? 
Odpowiedź: 
Komory chłodniczą i mroźniczą wykonuje się systemowo (z jednorodnego poliuretanu spienionego cyklopenta-
nem). 
 
12) 
Treść pytania:  
Prosimy o wskazanie materiału z którego należy wykonać wykończenie ścian klatki schodowej i komunikacji 
oznaczonej jako T2 „okładzina ścienna tworząca powłokę o podwyższonej odporności mechanicznej” 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się zastosowanie okładziny winylowej lub np. dekoracyjnego tynku do wnętrz, które tworzą powłokę o 
podwyższonej odporności. Każdorazowo kolorystyka oraz faktura powinna być zatwierdzona przez Zamawiają-
cego. 
 
13) 
Treść pytania:  
Zgodnie z przedmiarem robót w pozycjach :253, 254, 255 ujęte są urządzenia gazowe technologii kuchni, w 
związku z tym jeżeli kosztorys ma obejmować te urządzenia konieczne jest dostarczenie specyfikacje typu tych 
urządzeń.  
Odpowiedź: 
Wyposażenie kuchni (w tym w urządzenia gazowe) zostało opisane w Wyjaśnieniach nr 1. 
 
14) 
Treść pytania:  
Według otrzymanego przedmiaru robót kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpie-
czyć przed korozją po przez malowanie proszkowe a także wykonać płaszcz z zabezpieczający z blachy ocyn-
kowanej w związku z czym: 
a) należy także zabezpieczyć płaszcz z blachy ocynkowanej po przez malowanie proszkowe? 
b) prosimy określić określił kolor malowania elementów? 
Odpowiedź: 
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Nie ma potrzeby malowania proszkowego kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz budynku.  
Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. 
 
15) 
Treść pytania:  
W otrzymanym przedmiarze robót znajdują się rozbieżności względem dokumentacji technicznej: 
W pozycji 183 podano ilość 2 szt. w dokumentacji ilość wynosi 1 szt; 
W pozycji 185 podano ilość 3 szt. w dokumentacji ilość wynosi 2 szt; 
W pozycji 186 podano ilość 10 szt. w dokumentacji ilość wynosi 3 szt; 
W pozycji 187 podano ilość 5 szt. w dokumentacji ilość wynosi 2 szt; 
W pozycji 192 podano ilość 11 szt. w dokumentacji ilość wynosi 10 szt; 
W pozycji 194 podano ilość 29 szt. w dokumentacji ilość wynosi 35 szt; 
W pozycji 195 podano ilość 5 szt. w dokumentacji ilość wynosi 10 szt; 
W pozycji 201 podano ilość 2 szt. w dokumentacji ilość wynosi 3 szt; 
W pozycji 202 podano ilość 4 szt. w dokumentacji ilość wynosi 3 szt; 
Proszę określić które ilości elementów należy przyjąć. 
Odpowiedź: 
Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy, nie stanowi podstawy do sporządzenia kalkulacji ofertowej. Pro-
szę przyjąć ilości elementów z dokumentacji technicznej. 

 
16) 
Treść pytania:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rys. 9.01 – Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych 
Odpowiedź:  
Dokumentacja przetargowa została uzupełniona o plan instalacji elektrycznych zewnętrznych (rysunek aktualny w 
zakresie oświetlenia zewnętrznego). 
  
 17) 
Treść pytania:  
Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem należy wycenić oświetlenie elewacyjne, jednak ani w projekcie elektrycz-
nym, ani w architektonicznym (do którego są odwołania) nie ma parametrów tych opraw. Prosimy o uzupełnienie.  
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 zabudo-
wany 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 prze-
kroju poprzecznego komory czołowej lameli 40 mm x 10 mm. 
  
18)  
Treść pytania:  
Czy w zakres zamówienia wchodzi kanalizacja teletechniczna i oświetlenia terenu? Jeśli tak, prosimy o uzupeł-
nienie przedmiaru i projektu wykonawczego.  
Odpowiedź:  
W zakres zamówienia wchodzi kanalizacja teletechniczna i oświetlenia terenu. Dokumentacja przetargowa zosta-
ła uzupełnienia o brakujące (w/w) elementy. 
 
 19)  
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Treść pytania:  
Brak przedmiarów robót sieci i przyłączy sanitarnych. Wnosimy o ich uzupełnienie. 
Odpowiedź:  
Dokumentacja przetargowa została uzupełniona o brakujące elementy. 
 
20)  
Treść pytania: 
W zakresie wyceny uwzględniono następujące nasadzenia: 
- 3 x buk pospolity 
- 4 x dąb szypułkowy 
- 6 x klon palmowy 
RAZEM: 13 sztuk, natomiast w przedmiarze wyszczególniono 14 sztuk (z czego 7 szt. to nasadzenia wysokie i 7 
szt. to nasadzenia niskie). Proszę o dokonanie prawidłowego i właściwego podziału. 
Proszę również o informację, czy istotna jest wielkość lub obwód pnia drzew, ponieważ to ma znaczenie przy 
wycenie. 
Odpowiedź: 
Nastąpiła omyłka pisarska 
jest 14 sztuk : 
nasadzenia wysokie" 3x buk pospolity, 4x klon palmowy 
nasadzenia niskie: 7x perukowiec podolski  
 
21)  
Treść pytania: 
W projekcie przewidziano latarnie (niskie i wysokie, razem 19 szt.), natomiast w przedmiarze brak informacji na 
ten temat. Proszę o wskazanie właściwych danych. Proszę również o podanie wysokości poszczególnych latarni. 
Odpowiedź: 
Dokumentację przetargową uzupełniono o brakujący rysunek PZT oraz rysunek 9.01 z branży elektrycznej  
wysokość latarni niskich oprawa montowana do podłoża o wysokości h=0,9 m 
wysokość latarni wysokich - montaż na słupie h= 5m 
 
 
W załączeniu:  
Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych  
 
 

 
 
 
 
Przygotowali:  
- pod względem formalnym, Anna Lech, ZP, dnia 3.02.2021, 
- odpowiedzi na pytania dot Opz: Tadeusz Siemek, PPNT.  

 
 


