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         RARR/ZP/340/2021 
 

         Rzeszów, 2021.02.09 
 
 
 
 
 
         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 4 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 potwierdzenie, że ścianki działowe SILKA o grubości 12 cm musza spełniać warunek izolacji akustycznej 
R'Al=minimum 57 dB (K7). Przy tej grubości ścianek działowych nie istnieją pustaki SILKA spełniające ten 
warunek. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie pustaki należy uwzględnić w ofercie. 
Odpowiedź:  
Nastąpiła omyłka pisarska, warunek izolacji akustycznej dla ściany K7 powinien wynosić R'Al=minimum 57 dB.  

 
2)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie, że papa nawierzchniowa zastosowana do wykonania pokrycia dachowego ma być 
ANTYKORZENNA wg systemu dachu zielonego. 
Odpowiedź:  
Tak – do wykonania pokrycia dachowego ma być zastosowana papa antykorzenna. 
 
3)  
Treść pytania:  
Informujemy, że wełna mineralna o parametrze A = 0,031 W/m2 nie występuje w metodzie lekko-mokrej, 
proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką wełnę należy uwzględnić z ofercie. 
Odpowiedź:  
Należy zastosować technologię lekko suchą tj. płyty z wełny mineralnej oraz podkonstrukcję do której 
mocowane są płyty elewacyjne 
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4)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie że znajdujący się jeden przelew awaryjny z dachu jest wystarczający. Jeżeli nie to 
proszę o modyfikację projektu oraz jednoznaczne wskazanie niezbędnej do wykonania ilości przelewów 
awaryjnych. 
Odpowiedź:  
Nastąpiła omyłka rysunkowa. Poprawiony rzut dachu z rewizją w załączeniu. Poprawiony rysunek dachu stanowi 
Załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 
5)  
Treść pytania:  
Proszę o informację czy wykaz wyposażenia podany w pkt II.A.4.2.1. opisu projektu wykonawczego architektury 
stanowi zakres oferty związanej z kompleksowym wyposażeniem części gastronomicznej. 
Odpowiedź:  
Wyposażenie części gastronomicznej zostało szczegółowo omówione w Wyjaśnieniach nr 1. 

 
6)  
Treść pytania:  
Proszę o informację czy wyposażenie systemowa obudowa następujących pomieszczeń tj. komory chłodniczej 
wyrobów gotowych pomieszczenie nr 0/29, komora mroźnicza pomieszczenie nr 0/30, komora chłodnicza 
pomieszczenie nr 0/31 stanowi zakres oferty i należy w ofercie uwzględnić koszt ich wykonania. 
Odpowiedź:  
Tak – elementy te stanowią zakres oferty i należy je uwzględnić w wycenie. 
 
7)  
Treść pytania:  
Proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków dotyczących wykonania daszków szklanych nad wejściami do 
budynku 
Odpowiedź:  
Rysunek daszków szklanych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Wyjaśnień. 
 
8)  
Treść pytania:  
Proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków dotyczących wykonania balustrad. 
Odpowiedź:  
Rysunek balustrad stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Wyjaśnień. 
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9)  
Treść pytania:  
Proszę o potwierdzenie iż zakres związany z wykonaniem elewacji oraz wiaty na odpady stałe należy wycenić 
zgodnie z udostępnionymi rysunkami z projektu budowlanego tj. rys. A07 elewacje północna i południowa, A08 
Elewacje boczne, A09 Projekt wity na odpady stałe. Wskazane rysunki nie występują w projekcie wykonawczym. 
Odpowiedź:  
W projekcie wykonawczym  rys. wiaty oznaczony jest jako A34, wykonanie wiaty  należy opracować o 
rozwiązanie typowe, zbieżnie wizualnie  ze schematem budowlanym. Rysunki elewacji w PW to rysunki od A09-
A13.  

 
10)  
Treść pytania:  
Proszę o udostępnienie brakujących rysunków projektu zagospodarowania terenu tj. rysunek PZT-02 Plan 
wysokościowy, rysunek PZT-03 Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni. 
Odpowiedź:  
Rysunki branży drogowej zostały załączone do niniejszych Wyjaśnień. 

 
11)  
Treść pytania:  
Proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o rysunek KZ-04 Zbrojenie słupów żelbetowych. 
Odpowiedź:  
Rysunek KZ-04 – został dołączony do SIWZ. 
 
12)  
Treść pytania:  
Proszę o wskazanie parametrów technicznych okładziny T2 - okładzina ścienna tworząca powłokę o podwyższonej 
oporności mechanicznej - okładzina na klatce schodowej, komunikacji i przedsionku. 
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 
zamawiającego. 

 
13)  
Treść pytania:  
Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu wykonania okładziny T2 oraz o potwierdzenie iż zakres związany z 
wykonanie okładziny należy uwzględnić w zakresie oferty. 
Odpowiedź:  
Tynki wszystkich korytarzy, klatki  schodowej, przedsionek (tj. części wspólne), należy uwzględnić w wycenie. 

 
14)  
Treść pytania:  
Proszę o uzupełnienie brakującego rysunku w Projekcie elektrycznym - rysunek nr 9.01 - Plan instalacji 
elektrycznych zewnętrznych. 
Odpowiedź:  
Rysunek został umieszczony w Wyjaśnieniach  
 
15)  
Treść pytania:  
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót dla instalacji elektrycznych. 
Odpowiedź:  
Przedmiar robót elektrycznych został dołączony do SIWZ. 
 
16)  
Treść pytania:  
Pytanie 1. 
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W Projekcie Wykonawczym znajdują się informację dotyczące budowy wiaty na odpady stałe: 
"Wiata śmietnikowa 
I.L.20.1 Materiały 
-wg rysunku projektu wykonawczego 
-konstrukcja - słupki stalowe ze stali nierdzewnej, pochwyty - stal nierdzewna, słupki - stal nierdzewna - wyrób 
jednostkowy wg PW detali, pokrycie dachowe - z blachy ocynkowanej na rąbek stojący 
- żaluzje - aluminiowe szczelinowe" 
Bardzo proszę o udostępnienie, bądź wskazanie rysunku technicznego - brakuje go w PW. 
Odpowiedź:  
Projekt wiaty zawarty jest na rysunku A34 projektu wykonawczego  
 
17)  
Treść pytania:  
Pytanie 2. 
W projekcie przewidziano również latarnie (niskie i wysokie, razem 19 szt.), natomiast w przedmiarze brak 
informacji na ten temat. Proszę o wskazanie, która informacja jest prawidłowa. 
Odpowiedź:  
Przedmiar i skorygowany rysunek zagospodarowania terenu (w zakresie instalacji elektrycznych) został 
dołączony do SIWZ wraz z Wyjaśnieniami. 
 
18)  
Treść pytania:  
jaki rodzaj okablowania LAN? 

w opisie przeważnie pojawia się okablowanie U/UTP 6A (co bardzo zawęża wybór producenta okablowania), 
natomiast w opisie technicznym, w punkcie 6.2 jest zapis _"System ma się składać w pełni z ekranowanych 
elementów"_ 
- proponujemy: KABEL INSTALACYJNY CAT.6A U/FTP LSZH 500 MHZ 

Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć F/UTP 500MHZ 
 
19)  
Treść pytania:  
Czy możemy zaproponować w ofercie inne szafy sieciowe, obawiamy się problemów z ilością miejsca przy 
montażu okablowania i urządzeń aktywnych w tak płytkich szafach? 

- szafę MDF zastąpilibyśmy szafą 800x800 42U 
- szafy PTSK i PTKU zastąpilibyśmy szafami 600x600 10U 
- szafy PN1.1,PN2.1,PN3.1,PN1.2,PN2.2,PN3.2 zastąpilibyśmy szafami 
600x600 18U 

Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 
 
20)  
Treść pytania:  
jaki model osprzętu elektrycznego będzie montowany na ścianach jak i w puszkach podłogowych ? 
potrzebujemy tej informacji w celu dobrania płyt czołowych gniazd. 
W projekcie punkt 6.2 jest zapis - "Projektuje się rozwiązanie, które pochodzić ma od jednego producenta i być 
objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie 
elementy pasywne tory transmisyjnego, jak również _płyty czołowe gniazd abonenckich_, wieszaki kablowe i 
szafy dystrybucyjne" 
Odpowiedź:  
Należy zaproponować osprzęt spełniający wymagania zapisane w projekcie 
 
21)  
Treść pytania:  
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Czy możemy zaproponować zasilacz awaryjny UPS o innych wymiarach niż 2U, oczywiście nie zmniejszając 
parametrów podtrzymania czasu pracy. 
Odpowiedź:  
Tak – Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 
 
22)  
Treść pytania:  
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu niezależnych AP które będą pracowały bez 
centralnego zarządzania (opartego na pracy bez kontrolera WIFI). W takiej architekturze każdy AP rozgłasza 
indywidualną nazwę sieci (SSID)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
23)  
Treść pytania:  
Czy zamawiający wymaga zastosowania sieci Wifi rozgłaszającej co najmniej 2 różne SSID w tym jedno z nich 
przewidziane dla gości z dostępem wyłącznie do Internetu ale z izolacja zasobów LAN? 
Odpowiedź:  
Konfiguracja sieci nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
24)  
Treść pytania:  
Na Schemacie instalacji IT w widoku szafy wskazane są urządzenia aktywne jak Router, Kontroler WiFi Firewall, 
Switch. Czy dostawa i konfiguracja tych urządzeń będzie częścią projektu? Jak tak czy zamawiający może podać 
specyfikację urządzeń. 
Odpowiedź:  
Tak, w wycenie należy zawrzeć koszty urządzeń wraz z dostawą i montażem. Konfiguracja sieci nie jest 
przedmiotem zamówienia. 
 
25)  
Treść pytania: 
Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem balustrad ( szczegół) projektowanych wewnątrz budynku 
o obmiarze 69,57 m ? 
Odpowiedź: 
Rysunek balustrad został dołączony do niniejszych Wyjaśnień. 
  
26)  
Treść pytania: 
Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem daszków szklanych ( szczegół) o obmiarze 36,15 m2 ? 
Odpowiedź: 
Rysunek daszków szklanych dołączono do niniejszych Wyjaśnień. 
  
27)  
Treść pytania: 
Prosimy o informację dotyczącą podokienników z płyt z konglomeratów kamiennych na 
spoiwie poliestrowym o obmiarze 142,8 m. Jaka ma być grubość, szerokość oraz kolor 
parapetów wewnętrznych. 
Odpowiedź: 
Podokienniki mają spełniać następujące wymogi: kolor biały, grubość 2 cm, szerokość zgodnie z szerokością 
otworu okiennego 
 

 


