
ZP-P-I.271.106.2020 Lublin, dnia 5.03.2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę obiektu
biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie. 

 Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

1. Ze względu na wymagania SIWZ znacznie ograniczające konkurencyjność w ubieganiu
się o udzielenie zamówienia oraz wpływ epidemii wywołanej przez koronawirusa COVID-
19 na działalność branży budowlanej wnioskujemy o zmianę zapisu p. 6.3.6.1. treści SIWZ
z:
-  wykonanie minimum 2 robót  budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000 000,00
m3 każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla
robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 50
000 000,00 PLN brutto  wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,
na: 
- wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 20 000 000,00
m3 każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla
robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 20
000 000,00 PLN brutto  wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,
Ad.  1 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na modyfikację  pkt.  6.3.6.1.  SIWZ.  Postawiony
warunek  udziału  w  postępowaniu  jest  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  a
obecna sytuacja spowodowana stanem epidemii wywołanej przez koronowirusa COVID-
19 nie  ma związku z doświadczeniem nabytym uprzednio w przeciągu ostatnich 5 lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy - w tym okresie, przez potencjalnego Wykonawcę chcącego  ubiegać  się  o
zamówienie.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zamówienie realizowane ma być w formule zaprojektuj i
wybuduj”. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu pkt 3.2.3 Etap III ppkt
3.2.3.1 lit a) SIWZ oraz § 2 ust. 2  lit c) Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich pkt
1 umowy.
Ad 2 Zamawiający potwierdza, że zamówienie realizowane ma być w formule „zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt 3.2.3 Etap III ppkt
3.2.3.1 lit. a) SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit. C Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich
pkt. 1 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Zgodnie z §  2 ust. 2 C pkt. 1 wzoru umowy (zał.
Nr  8  do  SIWZ)  pełnienie  nadzoru  autorskiego na etapie  postępowania  przetargowego
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dotyczącego  wyboru  wykonawcy  na  roboty  budowlane  odnosić  należy  do  zakresu
określonego  w  §  3  ust.  5  pkt.  33  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  w  przypadku
odstąpienia od zakresu umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych.

3. Prosimy o informację czy prawidłowe jest odwołanie w pkt 3.5 SIWZ do pkt. 10.6.6 Opis
rozwiązań równoważnych.
Ad. 3   Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  mianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów pkt 3.5 SIWZ który otrzymuje brzmienie:
„3.5  Wszędzie  tam  gdzie  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  i  wytycznych
funkcjonalnych Zamawiającego (zał. Nr 1 do SIWZ), Zamawiający opisuje przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy Prawo zamowień publicznych, rozwiązania rownoważne  opisywanym  w  wyżej
wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu  takiemu  każdorazowo  towarzyszą
wyrazy „lub równoważne.”
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania rownoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając
określony w pkt 10.6.6 Opis rozwiązań rownoważnych, wraz z dokumentami – dowodami,
dotyczącymi  oferowanych  rozwiązań  rownoważnych,  potwierdzającymi  rownoważność
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku  do  rozwiązań  opisanych  w
programie funkcjonalno – użytkowym i wytycznych funkcjonalnych Zamawiającego (zał. Nr
1 do SIWZ).”

4. Zgodnie z pkt 5.2.2 SIWZ Zamawiający wykluczy w postępowania na podstawie art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca składa oświadczenie  na
załączonym do dokumentacji  załączniku  nr  2  do  SIWZ JEDZ zgodnie  z  wymaganiem
Zamawiającego w Części  III  – C JEDZ (w zakresie art.  24 ust.5 pkt  1).  Jednocześnie
prosimy o modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ zarówno w formie pdf jak i edytowalnej
odt.  do  wymagań  określonych  w  SIWZ,  zgodnie  z  którymi  Zamawiający  przewiduje
fakultatywne przesłanki wykluczenia wyłącznie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Ad. 4 Wykonawca składa oświadczenie  na załączonym do SIWZ załączniku nr 2 JEDZ w
części do tego wyznaczonej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do 
SIWZ w celu dostosowania go do Wymagań określonych w SIWZ. Wykonawca zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ samodzielnie dokonuje wypełnienia JEDZ.
Ponadto zgodnie z pkt 6.1.1.1. SIWZ Zamawiający wskazał, że Instrukcja wypełniania 
dokumentu JEDZ zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod 
adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-  wypelniania-  
JEDZ-ESPD.pdf. 

5. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Załącznik nr 3
do SIWZ – Wykaz osób zgodnie z pkt  6.1.1.2 SIWZ czy też załącznik  nr  6  do SIWZ
zgodnie z pkt 10.6.4 SIWZ. Jednocześnie pragniemy  wskazać, iż zarówno załącznik nr 3
i załącznik  nr 6 obejmują tylko osobę Kierownika/dyrektora kontraktu.     
Ad. 5 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 i 10.6.4 SIWZ  wraz z ofertą należy złożyć dwa wykazy osób
zał. nr 3 i zał nr 6. Załącznik nr 3 składany jest w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie osoby kierownika/dyrektora kontraktu legitymująca się
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wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem (załącznik nr 3  do  SIWZ)  natomiast
załącznik  nr  6  służy  do  dokonania  oceny  Wykonawcy  w  kryterium  doświadczenie
Kierownika/dyrektora kontraktu.  

6. Prosimy o informację czy w pkt 6.3.8 SIWZ poprawne jest odwołanie do pkt 6.1.1.3
SIWZ.
Ad. 6  Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów pkt 6.3.8 SIWZ który otrzymuje brzmienie:
„6.3.8. Wykonawca, ktory polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach określonych w pkt 6.1.1.4 przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów        
dokumenty wymienione w pkt 6.3.1.1-6.3.1.3 i 6.3.1.5.”

7. Prosimy o modyfikację zapisu pkt 3.2.3 Etap III ppkt 3.2.3.1 lit a) SIWZ oraz § 2 ust 2 lit
C Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich  pkt 1 umowy ze względu na przyjętą w
postępowaniu formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”.
Ad. 7 Zamawiający potwierdza, że zamówienie realizowane ma być w formule „zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt 3.2.3 Etap III ppkt
3.2.3.1 lit. a) SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit. C Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich
pkt. 1 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Zgodnie z §  2 ust. 2 C pkt. 1 wzoru umowy (zał.
Nr  8  do  SIWZ)  pełnienie  nadzoru  autorskiego na etapie  postępowania  przetargowego
dotyczącego  wyboru  wykonawcy  na  roboty  budowlane  odnosić  należy  do  zakresu
określonego  w  §  3  ust.  5  pkt.  33  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  w  przypadku
odstąpienia od zakresu umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych.

8. Prosimy o usunięcie  zapisu § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 20 umowy ze względu na przyjętą w
postępowaniu formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”.
Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 2 ust. 2 A.1 pkt. 20 wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Postanowienie to znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstąpienia  od  zakresu przedmiotu  zamówienia  dotyczącego wykonania
robót budowlanych. 

9. Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt 5 umowy ze względu na przyjętą w postępowaniu
formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”
Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 5 pkt. 5 wzoru umowy (zał.
Nr 8 do SIWZ). Zapis ten w ocenie Zamawiającego nie stoi w sprzeczności z przyjętą w
postępowaniu  formułą  realizacji  zamówienia  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  a  jego  treść
uwzględnia  także  przypadek  ewentualnego  odstąpienia  od  zakresu  przedmiotu
zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych.  

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zapisu § 2 ust. 2 lit D pkt 2) umowy mowa o
zaleceniach  Zamawiającego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz
pozostającymi  w zgodności  z  załącznikiem nr   1  do  umowy –  Program funkcjonalno–
użytkowy oraz załącznikiem nr 2 do umowy- wytyczne funkcjonalne Zamawiającego.
Ad. 10 Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zapisu § 2 ust. 2 D pkt 2 wzoru umowy (zał.
Nr  8  do  SIWZ)  mowa  o  zaleceniach  Zamawiającego  zgodnych  z  obowiązującymi
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przepisami  prawa  oraz  pozostających  w  zgodności  z  programem  funkcjonalno  –
użytkowym oraz wytycznymi funkcjonalnymi Zamawiającego – załącznikami Nr 1 i Nr 2 do
umowy

11. Prosimy o  usunięcie  zapisu  § 3  ust.  5  pkt  33)  umowy ze względu na przyjętą  w
postępowaniu formułę realizacji  „zaprojektuj i wybuduj”
Ad. 11  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 3 ust.  5 pkt.  33 wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Postanowienie to znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstąpienia  od  zakresu przedmiotu  zamówienia  dotyczącego wykonania
robót budowlanych. 

12.  Prosimy  o  usunięcie  zapisu  §  3  ust.  6  pkt  2)  umowy  ze  względu  na  przyjętą  w
postępowaniu formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”
Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 3 ust. 6 pkt. 2 wzoru umowy
(zał.  Nr  8  do  SIWZ).  Postanowienie  to  znajduje  swoje  uzasadnienie  w  przypadku
ewentualnego odstąpienia  od  zakresu przedmiotu  zamówienia  dotyczącego wykonania
robót budowlanych.  

13.  Prosimy o określenie wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację
zamówienia w rozbiciu na kolejne lata budżetowe.
Ad. 13 Według Wieloletniej Prognozy Finansowej (stan na grudzień 2020 r.) na realizację
zamówienia w  kolejnych latach budżetowych zaplanowano:
- 2021 r. - 23 000 000,00 PLN,
- 2022 r. - 32 000 000,00 PLN,
- 2023 r. - 25 000 000,00 PLN.

14. Prosimy o zmianę zapisu w § 3 ust. 7 pkt 7 umowy na ostateczną decyzję pozwolenia
na budowę.
Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 3 ust. 7 pkt. 7 wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). 

15. Prosimy o modyfikację lub usunięcie zapisu § 7 ust. 4 pkt 4 umowy ze względu na
sprzeczność  z  przepisami  KC.  Zgonie  z  KC  art  6471  §3  w  przypadku  gdy  wysokość
wynagrodzenia  w  umowie  między  podwykonawcą  a  wykonawcą  przekracza  wysokość
wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  za  roboty  budowlane  to  odpowiedzialność
Inwestora  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia  jest  ograniczona  do  wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Ad.15 Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Wnioski Wykonawcy nie
znajdują potwierdzenia we wskazanym w pytaniu przepisie prawa. Zapisy umowne nie
stoją w sprzeczności z przepisami Kodeksu Cywilnego, ponieważ żaden z przepisów nie
nakazuje  Zamawiającemu  akceptacji  umowy  zawierającej  wyższe  wynagrodzenie
podwykonawcy  a  jedynie  ograniczają  jego  odpowiedzialność  w  przypadku  zaistnienia
takiej  sytuacji.   Co do zasady zatem Zamawiający nie  powinien jako dłużnik solidarny
akceptować umowy z podwykonawcą, na podstawie której nie będzie w stanie w całości
zaspokoić roszczeń podwykonawcy.

Przede wszystkim zapisy umowy w tym zakresie są zgodne z treścią przepisów
kodeksu  Cywilnego,  które  zostały  wprowadzone  w  celu  dokonywania  pełnej  zapłaty
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należnego  podwykonawcom  wynagrodzenia,  niezależnie  do  tego,  który  z  wierzycieli
solidarnych  będzie  wezwany  do  zapłaty.  Powyższe  ma  zapobiec  odstępowaniu
podwykonawców  od  realizacji  powierzonego  zakresu,  z  powodu  braku  możliwości
dochodzenia pełnej wysokości wynagrodzenia.

16. Prosimy o modyfikację lub usunięcie zapisu § 7 ust. 4 pkt. 9 umowy ze względu na
sprzeczność z przepisami KC. Zgodnie z  KC art 6471   § 3 w przypadku gdy wysokość
wynagrodzenia  w  umowie  między  podwykonawcą  a  wykonawcą  przekracza  wysokość
wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  za  roboty  budowlane  to  odpowiedzialność
Inwestora  za  zapłatę  podwykonawcy  wynagrodzenia  jest  ograniczona  do  wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Ad.16 Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Wnioski Wykonawcy nie
znajdują potwierdzenia we wskazanym w pytaniu przepisie prawa. Zapisy umowne nie
stoją w sprzeczności z przepisami Kodeksu Cywilnego, ponieważ żaden z przepisów nie
nakazuje  Zamawiającemu  akceptacji  umowy  zawierającej  wyższe  wynagrodzenie
podwykonawcy  a  jedynie  ograniczają  jego  odpowiedzialność  w  przypadku  zaistnienia
takiej  sytuacji.   Co do zasady zatem Zamawiający nie  powinien jako dłużnik solidarny
akceptować umowy z podwykonawcą, na podstawie której nie będzie w stanie w całości
zaspokoić roszczeń podwykonawcy.
Przede wszystkim zapisy umowy w tym zakresie są zgodne z treścią przepisów kodeksu
Cywilnego,  które  zostały  wprowadzone  w  celu  dokonywania  pełnej  zapłaty  należnego
podwykonawcom  wynagrodzenia,  niezależnie  do  tego,  który  z  wierzycieli  solidarnych
będzie wezwany do zapłaty. Powyższe ma zapobiec odstępowaniu podwykonawców od
realizacji  powierzonego  zakresu,  z  powodu  braku  możliwości  dochodzenia  pełnej
wysokości wynagrodzenia.

17. Prosimy o zmianę zapisów w § 7 ust. 5 umowy na 30 dni zgodnie z art. 143b ust. 2
ustawy Pzp.
Ad.  17  Przyjęty  w  §  7  ust.  5  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  termin  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo,  określony  jako  „nie  może  być  dłuższy  niż  21  (…)”  nie  stoi  w
sprzeczności z art. 143 b ust. 2 ustawy Pzp, gdyż nie wykracza poza termin 30 dni od dnia
doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury
potwierdzającej  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej,  zgodnie  z  oczekiwaniami  ustawodawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie ww. zapisu wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ).
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  Poz.  1843 ze  zmianami  ),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisu § 7 ust. 5 wzoru umowy w zakresie dodania słowa „dni” po
słowach „nie może być dłuższy niż 21”, wobec czego § 7 ust. 5 wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie następujące:
„5.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  21 dni  od dnia
doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury
potwierdzającej  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.”
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18. Prosimy o określenie poszczególnych etapów w zakresie wykonania poszczególnych
elementów dokumentacji projektowej o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.
Ad. 18  Poszczególne elementy (etapy) wykonania dokumentacji  stanowiącej przedmiot
zamówienia, o których mowa w § 11 ust. 2 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) zostały
wyodrębnione / określone w § 5 pkt 1 – 4, § 9 ust. 2 pkt. 1 – 3 i § 14 ust. 3 wzoru umowy
(zał.  Nr  8  do  SIWZ).  Szczegółowe  wymagania  ich  dotyczące  wynikają  natomiast  z
postanowień  §  2  ust.  2  A-A.1  oraz  z  §  3  ust.  5  wzoru  umowy (zał.  Nr  8  do  SIWZ).
Rozliczenie  za  wykonane,  zakończone  elementy  (etapy)  dokumentacji  stanowiącej
przedmiot zamówienia wynikające z harmonogramu rzeczowo finansowego na realizację
całości zamówienia – który zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) po
podpisaniu przez obie Strony umowy stanie się załącznikiem Nr 3 do umowy – będzie się
odbywało w sposób określony w § 9 ust. 2 pkt. 1 – 3 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ).  

19. Prosimy o zmianę zapisu § 14 ust.3 i 4 umowy na 30 dni kalendarzowych
Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 14 ust. 3 i 4 wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ). 

20. Prosimy o zmianę zapisu § 16 ust. 4 umowy na 3 dni robocze.
Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 16 ust. 4 wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ).

21. Prosimy o zmianę zapisu § 16 ust. 6 umowy na 3 dni robocze.
Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 16 ust. 6 wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ).

22. Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  zapisie  §16  ust.  14  umowy  mowa  jest  o  wadach
nieistotnych.
Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu §16 ust. 14 umowy:
„Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady
nieistotne w przedmiocie umowy nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru
końcowego podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwier-
dzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu
usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastąpi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokołem.”
Ad.  22 W  §  16  ust.  14  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  mowa  jest  o  wadach
przedmiocie  umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie
Zamawiającego umożliwia dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru
końcowego zatem o wadach nieistotnych, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym
do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I
ACa 1099/15). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 16 ust. 14 wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ).

23. Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  zapisie  §16  ust.  15  umowy  mowa  jest  o  wadach
istotnych. Zgodnie z art. 647 KC inwestor (Zamawiający) ma obwiązek dokonania odbioru i
może uchylić się od tego obowiązku tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony
jest wadami istotnymi. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych inwestor (Zamawiający)
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jest  obowiązany  dokonać  odbioru  końcowego.  Jednocześnie  prosimy  o  uzupełnienie
zapisu §16 ust. 15 umowy oraz pkt 15.4.1.4 i pkt 15.4.1.5 SIWZ o „wady istotne”. 
Ad.  23  W  §  16  ust.  15  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  mowa  jest  o  wadach  w
przedmiocie  umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie
Zamawiającego uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego robót i podpisanie protokołu
odbioru końcowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zamówienia powodujących,
że jest on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle
istotnych, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12), tj. o
wadach tego  rodzaju,  że  uniemożliwiają  czynienie  właściwego  użytku  z  przedmiotu
zamówienia, wyłączających normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbierających  mu  cechy  właściwe  lub  wyraźnie  zastrzeżone  w  umowie,  istotnie
zmniejszając wartość przedmiotu zamówienia (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V
Ca 1302/17).
Zgodnie z art. 647 KC przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do
oddania  przewidzianego  w  umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z  projektem  i  z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogóle (czyli w
całości)  i  to  w  sposób należyty.  Inwestor  zobowiązuje  się  do  dokonania  wymaganych
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności
między innymi do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowiązku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy,
co  do  którego  nie  można  stwierdzić,  że  został  on  wykonany  w  całości  z  uwagi  na
stwierdzone  wady  -  braki,  bądź  został  wykonany  wadliwie  -  nieprawidłowo,  zatem  w
sposób nienależyty tj.  wyłączający normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierający mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie.  Jeżeli  takie
okoliczności zostaną stwierdzone to wówczas Zamawiający dokona oceny czy możliwe
będzie dokonanie odbioru, czy też waga stwierdzonych wad (braków lub nieprawidłowości)
stanowiła będzie o niewykonaniu lub będzie nienależytym wykonaniem zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 16 ust. 15 wzoru umowy (zał. Nr
8 do SIWZ) oraz pkt 15.4.1.4. i pkt 15.4.1.5. SIWZ.

24. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 7 pkt 64
umowy oraz §16 ust. 9 umowy Zamawiający wymaga przedłożenia decyzji na użytkowa-
nie budynku.
Ad. 24 Zamawiający nie wymaga przedłożenia decyzji na użytkowanie budynku . W § 3
ust. 7 pkt 64 oraz w § 16 ust. 9 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o dokumenta -
cji niezbędnej do dokonania odbioru końcowego i użytkowania obiektu oraz jego później-
szej eksploatacji, a tym samym do uzyskania pozytywnych stanowisk odpowiednich służb
straży pożarnej, sanepidu i inspekcji pracy, a w konsekwencji decyzji zezwalającej na użyt-
kowanie obiektu. Decyzje te będzie procedował Zamawiający, jednakże ich uzyskanie, a w
szczególności decyzji zezwalającej na użytkowanie, warunkuje dokonanie przez Zamawia-
jącego płatności faktury końcowej.

25. Prosimy o usunięcie zapisu §19 ust. 8 umowy ze względu na przyjętą w postępowaniu
formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”.
Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 19 ust. 8 wzoru umowy (zał.
Nr 8 do SIWZ). Zapis ten znajduje swoje uzasadnienie w przypadku ewentualnego odstą-
pienia od zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych.
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26.  Prosimy  o  wykreślenie  zapisu  §  19  ust.  9  pkt  7  umowy.  Kara  umowna  za
nieprzedłożenie wymaganych do odbioru końcowego została zastrzeżona w pkt 8 umowy.
Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 19 ust. 9 pkt 7 wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ).
§ 19 ust. 9 pkt 7 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) przewiduje karę w przypadku nieprze-
kazania Zamawiającemu w określonych w umowie  terminach kompletnej  dokumentacji
niezbędnej do odbioru, natomiast § 19 ust. 9 pkt 8 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) prze-
widuje karę w przypadku braku możliwości rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności
odbiorowych lub przerwania czynności odbiorowych z powodu okoliczności, za które odpo-
wiada Wykonawca, w szczególności poprzez nieprzekazanie bądź przekazanie niekom-
pletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru. Są to zatem odmienne sytuacje.

27.Prosimy o usunięcie zapisu §19 ust. 9 pkt 12 umowy. Kara umowna za odstąpienie od
umowy na etapie realizacji robót budowlanych została zastrzeżona w pkt 11 umowy.
Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 19 ust. 9 pkt. 12 wzoru umo-
wy (zał. Nr 8 do SIWZ). Zapis ten dotyczy kary umownej za odstąpienie od części umowy,
a ściśle za odstąpienie od wykonania części robót budowlanych na etapie ich realizacji,
natomiast § 19 ust. 9 pkt. 11 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) odnosi się do kary umow-
nej za odstąpienie od całego zakresu dotyczącego robót budowlanych po zakończeniu
prac projektowych.

28. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w §19 ust. 9 pkt 13-15 umowy do
1.000 zł.
Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień § 19 ust. 9 pkt. 13 -
15 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) w zakresie zmniejszenia wysokości kar umownych.

29. Prosimy o wprowadzenie do §19 umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wy-
sokości 10% wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 umowy. 
Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do § 19 wzoru umowy (zał. Nr 8
do SIWZ) zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia okre-
ślonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ).

30. Dotyczy §14 Wzoru Umowy.
Zgodnie z punktem 1) Wykonawca ma przekazać poszczególne opracowania Zamawiają-
cemu w terminach określonych w §5 pkt.  1,2,3,4. Zamawiający odbiera od Wykonawcy
opracowania za pokwitowaniem. Punkt 5) wskazuje że datą przekazania opracowania jest
data z pokwitowania przekazania opracowania ale pod warunkiem że Zamawiający po-
twierdzi prawidłowość wykonania przekazanego opracowanie. Zgodnie z punktem 3) Za-
mawiający ma czas na sprawdzenie opracowania 30 dni roboczych.
Pytanie Wykonawcy jest skierowane do §14 punktu 3) b) a w szczególności do terminu
opracowania projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę. 
Czy zamawiający będzie weryfikował i zatwierdzał projekt budowalny dopiero po uzyska-
niu  pozwolenia  na  budowę  mimo  zabezpieczenia  się  przez  Zamawiającego
zapisami §14 pkt. 8, 9 i 10 ?  Jeżeli taka by był intencja Zamawiającego to Wykonawca
mając 12 miesięcy od podpisania Umowy otrzymał by rzeczywiście 5 miesięcy na wykona-
nie Projektu Budowalnego. Z 12 miesięcy wówczas należało by rzeczywiście odjąć 3 mie-
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siące na wykonanie wstępnego projektu budowalnego, 1 miesiąc na zatwierdzenie wstęp-
nego projektu budowalnego, 3 miejsce od złożenia projektu budowlanego do urzędu do
czasu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Z  kolei  w  przypadku  niezatwierdzenia  przez  Zamawiającego  opracowania
zgodnie z §14 punktu 4) Wykonawca będzie miał 30 dni roboczych na ponowne wykona-
nie opracowania i złożenie do Zamawiającego. Wykonawca nie będzie stanie w ciągu 30
dni roboczych wykonać poprawek na projekcie budowlanym z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę. 
Wykonawca zwraca się w związku z powyższym na zmianę zapisu §14 punktu 3) b) po-
przez wykreślenie zapisu że odbiór i sporządzenie protokołu zdawczo - odbiorczego opra-
cowania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Ad. 30 Zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru umowy  (zał. Nr 8 do SIWZ) po przekazaniu (w ter-
minie  umownym 12 miesięcy)  przez Wykonawcę poszczególnych opracowań –  ele -
mentów dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dokumentacji geotechnicznej, pro-
jektów rozbiórek, projektów budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji środowi -
skowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko) za pokwitowaniem potwierdzają-
cym, w jakiej ilości, w jakim zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostały złożone, Za -
mawiający w terminie 30 dni roboczych od przekazania mu tego elementu dokumenta -
cji, dokona sprawdzenia jego zgodności z zakresem umowy i sporządzi protokół zdaw-
czo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie odbioru tego opracowania – elementu,
z zastrzeżeniem, że odbiór oraz sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo - od -
biorczego nastąpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazaniu Zama-
wiającemu dodatkowej zeskanowanej i  zatwierdzonej tej części dokumentacji  wraz z
wersją elektroniczną. Zamawiający ma 30 dni na weryfikację prawidłowości przedłożo-
nej dokumentacji  i  jeżeli  nie będzie uwag lub zostaną usunięte, złoży dokumentacje
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do organu administracji  budowlanej.  Po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazaniu Zamawiającemu dodatkowej
zeskanowanej  i  zatwierdzonej  tej  części  dokumentacji  wraz  z  wersją  elektroniczną
sporządzony zostanie  protokół  odbioru.  Czas na przygotowanie   dokumentacji  geo-
technicznej, projektów rozbiórek, projektów budowlanych i informacji BIOZ oraz doku-
mentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko nie ulega skróce-
niu i wynosi 12 miesięcy, potem jest czas na weryfikację dla Zamawiającego – 30 dni i
następnie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W protokole odbioru, o ile doku-
mentacja będzie kompletna i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, terminem wy-
wiązania się z umowy będzie termin wskazany w pokwitowaniu.
Czas  uzyskiwania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  ani  też  czas  weryfikacji
dokumentacji  przez Zamawiającego nie wlicza się do okresu 12 miesięcy.
Czas na opracowanie wstępnego projektu budowlanego wlicza się w 12-sto miesięczny
termin na opracowanie  dokumentacji geotechnicznej, projektów rozbiórek, projektów
budowlanych i  informacji  BIOZ oraz dokumentacji  środowiskowej,  w tym raportu  od -
działywania na środowisko, gdyż jest to wstępna faza opracowywania tej dokumentacji.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień § 14 ust. 3 lit. b) wzoru umo-
wy (zał. Nr 8 do SIWZ).

31. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wskaże miejsca poboru wody i energii  elek-
trycznej na cele budowlane. Wykonawca prosi o podanie miejsca oraz mocy przyłączenio-
wej.
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Ad. 31. Zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ wzorem umowy (§ 3, pkt 7, ppkt 13) oraz zapisami
PFU (pkt 2.2 Przygotowanie terenu budowy) organizacja i  utrzymanie zaplecza, w tym
zapewnienie  wszelkich  mediów  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.  W  związku  z
powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonu-
je zmiany treści zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.16. "Zaplecze dla
potrzeb Wykonawcy" poprzez wykreślenie zdania "Zamawiający wskaże miejsce poboru
wody i energii elektrycznej". W załączeniu zmieniona treść PFU.

32.Wykonawca prosi o udostępnienie ze względu na czytelność rysunków dołączonych do
PFU ( rzuty, elewacje, przekroje) w formie DWG lub co najmniej w wydrukach rysunków do
PDF. Umożliwi to Wykonawcy właściwą analizę dokumentów.
Ad.  32  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
dotychczas. Załączona  dokumentacja jest czytelna

33. Prosi  o  udostępnienie  dokumentacji  technicznej  dotyczącej  istniejących  budynków
do  rozbiórki  w  celu  dokonania  analizy  sposobu  rozbiórek  oraz  oszacowania  kosztów
rozbiórek.
Ad.  33 Zamawiający  informuje,  że  nie  dysponuje  dokumentacją,  która  odzwierciedla
rozwiązania projektowo/konstrukcyjne istniejących budynków. 

34.  Prosimy o potwierdzenie,  że jeżeli  Wykonawca nie  zna nazw podwykonawców na
etapie składania oferty to nie musi podawać ich w formularzu ofertowym.
Ad. 34 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określa zakres żądania informacji dotyczących
podwykonawstwa  w realizacji  określonego  zamówienia,  posługuje  się  sformułowaniem
„których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom”,  co  wskazuje,  iż  realizacja
przez  wykonawcę  obowiązku  informacyjnego  na  etapie  składania  ofert  może  nastąpić
wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza
zrealizować  określone  działania,  są  mu  w  tym  momencie  już  znane.  Uwzględniając
powyższe  należy  stwierdzić,  iż  dyspozycja  art.  36b  ust.  1  ustawy  Pzp,  nakładająca  na
zamawiających obowiązek  żądania  ujawnienia  informacji  dotyczących imion  i  nazwisk  (firm)
podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na
etapie  składania  ofert.  W  świetle  przepisów  ustawy  Pzp,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. 

35.  Prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  PFU  w  formie  edytowalnej  lub  w  postaci
wydruków do pdf. Aktualnie udostępniona koncepcja PFU jest w formie skanów pdf, które
są nieczytelne i utrudniające niepotrzebnie przygotowanie oferty.
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Ad.  35  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
dotychczas. Załączona  dokumentacja jest czytelna

36 Zgodnie z SIWZ do oferty należy dołączyć m.in. załącznik nr 3 i 6 do SIWZ  - tj. Wykaz
osób. W  tych załącznikach są wstępnie uzupełnione dane dla kierownika kontraktu, nato-
miast nie ma w nim pozostałych osób z wymaganej kadry. W związku z tym prosimy o po-
twierdzenie, że wykaz osób z pozostałym osobami należy dołączyć na wezwanie Zama-
wiającego zgodnie z punktem 6.3.5.2. SIWZ.
Ad. 36 Zamawiający potwierdza, że wykz osób wskazany w pkt 6.3.6.2 SIWZ zgodnie z
pkt 6.3 SIWZ składany jest  na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego ofer-
ta została najwyżej oceniona.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV doku-
mentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α. Tym
samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kry-
teria Kwalifikacji.
Ad. 37 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami JEDZ Części IV Sekcja : Ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji "Wykonawca powinien wypełnić
to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazał
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu,
że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji      w części IV i nie musi wypeł  -  
niać żadnej z pozostałych sekcji w części IV." W przedmiotowym postępowaniu Zamawia-
jący  nie wskazały w stosownym ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia przedmioto-
wego ograniczenia. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnie-
nia odpowiednich sekcji w  części IV.

38. Prosimy o udostępnienie wzoru  dokumentu  składanego do 3 dni  od otwarcia  ofert
( tzw.grupy kapitałowej ).
Ad. 38. Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie udostępnia  przedmio-
towego oświadczenia. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania  wraz z informacją
z otwarcia ofert.

 
39.  Prosimy o  udostępnienie  wzorów oświadczeń składanych na  wezwanie  zgodnie  z
punktem: 6.3.1.2., 6.3.1.3 i 6.3.1.4.
Ad. 39 Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie udostępnia  przedmio-
towych oświadczeń. Wzory tych  oświadczeń zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ zostaną przekazane
Wykonawcy, którego  oferta zostanie najwyżej oceniona.

40. Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 5.5.2.3 SIWZ – Wymagania dla Kierownika/Dyrektora
Kontraktu Zamawiający dopuści wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobą
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posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem realizowanym w formule „zaprojektuj i
wybuduj”,  gdzie został wykonany Projekt Wykonawczy oraz realizacja prac
budowlanych (Umowa z Generalnym Wykonawcą była zawarta w formule Zaprojektuj  i
Wybuduj). 
Ad. 40  Na tym etapie Zamawiający nie dokonuje oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

41.  Prosimy  o  wykreślenie  z  pkt.  5.5.2.3.  SIWZ  stwierdzenia  „budynku  użyteczności
publicznej”.
Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z pkt. 5.5.2.3. SIWZ stwierdzenia
„budynku użyteczności publicznej”.

42. Pytanie dotyczące rozbiórek.
Wzór Umowy wskazuje na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej zgodnie z m.in. programem funkcjonalno-użytkowym, załącznikami nr 1 i nr 2 w tym
Koncepcją Architektoniczną.
Program Funkcjonalno-Użytkowy wskazuje na konieczność wykonania rozbiórek w zakre-
sie:

Natomiast SIWZ i ogłoszenie rozszerza zakres rozbiórek do rozbiórek kolidujących z za-
mierzeniem budowlanym obiektów kubaturowych i wielkogabarytowych.
Do koncepcji architektonicznej dołączono są rzuty budynku m.in. rzut kondygnacji  pod-
ziemnej. Kondygnacja podziemna zajmuje niemal całą działkę przewidzianą pod Inwesty-
cję z pozostawieniem niewielkich fragmentów niezabudowanego terenu od strony istnieją-
cego Ogrodu Saskiego.  Pozwala to na uzyskanie powierzchni  kondygnacji  podziemnej
umożliwiającej zgodnie z założeniami wykonanie 48 miejsc parkingowych oraz wykonania
pomieszczeń technicznych w niezbędnym zakresie.
Oferent zauważa że na kilku odcinkach od strony Ogrodu Saskiego i sąsiedniej działki nr
19 planowany budynek zgodnie z Koncepcją Architektoniczną  znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie z umiejscowionym przy granicy działek murze „oporowym” który to mur
odcinkami rozgranicza powierzchnie o niekiedy znacznym przewyższeniu ( około 3m). Mur
wykonany z cegły stanowi jakby rozgraniczenie działki Ogrodu Saskiego oraz działki prze-
znaczonej pod planowany budynek. Ponadto mur sąsiaduje bezpośrednio z garażami  któ-
re również powinny zostać rozebrane aby umożliwić uzyskanie odpowiedniej powierzchni
kondygnacji  podziemnej  budynku.  Rozbiórka  garaży może  naruszyć  stateczność muru
oporowego jak również naziomu od strony Ogrodu Saskiego a co za tym idzie także drzew
znajdujących się w Ogrodzie Saskim.
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Ponadto Wykonawca chciałby zwrócić uwagę że na terenie działki znajduje się kolejny
mur  oporowy  ceglany  który  utrzymuje  również  stateczność  terenów  o  przewyższeniu
miejscami również około 3m. Mur również koliduje z zamierzeniem budowlanym chodząc
w obszar planowanego budynku a rozbiórka muru może wpłynąć na stateczność muru
oporowego znajdującego się na granicy działek.
W związku z powyższym Wykonawcy nasuwa się szereg pytań do Inwestora

a. Czy mury oporowy na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie podlega ochronie
konserwatora zabytków?
b.  Czy  mur  oporowy na  terenie  na  terenie  przeznaczonym pod  inwestycję  można
rozebrać?
c. Czy garaż od strony ogrody Saskiego można poddać rozbiórce ?
d.  Czy  mur  oporowy  od  strony  Ogrodu  Saskiego  podlega  ochronie  konserwatora
zabytków?
e. Czy mur oporowy umiejscowiony na granicy działek z Ogrodem Saskim oraz część
naziomu od strony Ogrodu Saskiego może zostać usunięta ?
f.  Czy  mur  oporowy  od  na  granicy  z  działką  19  podlega  ochronie  konserwatora
zabytków?
g. Czy mur oporowy umiejscowiony na granicy działki 19 oraz część naziomu od strony
działki 19 może zostać usunięty ?
Wykonawca chce również zwrócić uwagę że mury oporowe nie są w najlepszym stanie
technicznym.  Widoczne  są  znaczne  ubytki  w  murach  oporowych  szczególnie  na
odcinku  za  wielokondygnacyjnym  budynkiem  przeznaczonym  do  rozbiórki  a
wykonywanie  prac  w  sąsiedztwie  murów  mimo  dobrania  właściwej  metody
zabezpieczenia  oraz  dochowania  należytej  staranności  może  wpływać  na  stan  i
stateczność tych murów jak również elementami znajdującymi się za murami ( naziom ,
drzewa).
W związku z czym Wykonawca ma jeszcze pytania:
h. Jakie konsekwencje będą wynikały z pogorszenia stanu murów oporowych, utraty
ich stateczności?
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i. Wykonawca w celu dobrania właściwej metody wykonania rozbiórek, zabezpieczenia
stateczności gruntu na czas wykopów prosi o udostępnienia dokumentacji technicznej (
projektów) na mury oporowe.

Ad. 42 Zamawiający informuje , że nie dysponuje dokumentacją istniejących obiektów w
tym muru ceglanego. Zapisy decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazują, że
obszar  działek  przeznaczonych na inwestycję  nie  jest  objęty  ochroną konserwatorską,
dotyczy to  także  obiektów znajdujących się na tym terenie w tym mury oporowe oraz
garaże. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie należy uwzględnić rozbiórki
obiektów  kolidujących  z  realizowanym  budynkiem  w  niezbędnym  zakresie.
Mur umiejscowiony na granicy działki 19 nie podlega ochronie konserwatorskiej, natomiast
tej  ochronie podlega mur oporowy zlokalizowany na granicy działek od strony Ogrodu
Saskiego. Działka nr 19 nie jest objęta realizacją i Zamawiający zgodnie z zapisami PFU
( pkt. 2.15 ) nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w sąsiednie tereny,  w związku z tym
nie przewiduje się likwidacji muru oraz naziomu od strony działki nr 19.  Na etapie projektu
należy  przyjąć  rozwiązania  techniczne  (zabezpieczające)  umożliwiające  wykonanie
zarówno ciągłego wykopu w sąsiedztwie murów jak i  istniejących budynków kamienic.
Należy  przyjąć  takie  rozwiązania  techniczne  (konstrukcyjne),  by  realizacja  obiektu  nie
wywierała  negatywnego  wpływu  czy  pogorszenia  stanu  technicznego  i  stateczności
obiektów  sąsiednich  pod  względem  konstrukcyjnym  oraz  nie  wywierała  negatywnego
wpływu na ich dalsze bezpieczne użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
pogorszenia  stanu  murów  oporowych,  oraz  utraty  ich  stateczności  i  w  przypadku
wystąpienia takiej sytuacji wszelkie konsekwencje z tego tytułu będą obciążały wykonawcę
robót. Przy  pracach projektowych należy uwzględnić fakt że obszar inwestycji graniczy z
terenem  Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego
pod nr A/847 oraz że budynek położony na działce nr 26/2 (przy ul. Leszczyńskiego 18)
jest  ujęty  indywidualnie  w  gminnej  ewidencji  zabytków  i  podlega  ochronie
konserwatorskiej.   Rozwiązania  projektowe  nie  mogą  naruszać  ukształtowania  terenu
Ogrodu  Saskiego  oraz  naruszać  elementów  krajobrazowych  i  przyrodniczych,  w  tym
istniejącej na tym terenie zabytkowej komponowanej zieleni, w szczególności drzew.

43. Wykonawca w celu dobrania właściwej metody wykonania rozbiórek, zabezpieczenia
stateczności  gruntu  na  czas  wykopów prosi  o  udostępnienia  dokumentacji  technicznej
(projektów) posadowienia dotyczących sąsiadujących budynków 26/2, 26.3.
Ad.  43  Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada  dokumentacji   technicznej  (projektów)
posadowienia dotyczących sąsiadujących budynków 26/2, 26.3. Zgodnie § 2 ust. 2 pkt. A
ppkt 2 oraz  § 2 ust 2 pkt A.1 ppkt. 4 umowy Wykonawca w ramach prac projektowych ma
obowiązek  dobrać  odpowiednią  metodę  wykonania  rozbiórek  oraz  zabezpieczenia
stateczności  gruntu  na  czas  wykopów,  na  podstawie  wykonanych  niezbędnych  badań
gruntowych, inwentaryzacji czy odkrywek w celu rozpoznania warunków gruntowych oraz
posadowienia obiektów sąsiadujących.

44. Czy maszty antenowe wraz z urządzeniami znajdujące się na 7 – piętrowym budynku
zostaną usunięte przez Inwestora do momentu przekazania ternu prac Wykonawcy, bądź
też czy Wykonawca musi  wykonać ten demontaż ?  Jeżeli  Wykonawca będzie musiał
wykonać  demontaż  to  czy  elementy  muszą  być  przekazane  Inwestorowi  w  stanie
nadającym się do ponownego zamontowania?
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Ad. 44  Zamawiający potwierdza że do momentu przekazania terunu prac Wykonawcy,
maszty antenowe wraz z urządzeniami znajdujące się na 7 – piętrowym budynku zostaną
usunięte

45.  Dot.  §16 ust.  14 umowy. Prosimy o potwierdzenie,  iż  odmowa dokonania  odbioru
końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych w rozumieniu
prawa budowlanego, czyli takich, które czynią przedmiot umowy uniemożliwiającym jego
użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu
umowy i  nie  powinny stanowić  przeszkody  do  dokonania  odbioru  i  zapłaty  należnego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Ad. 45 W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w 
przedmiocie umowy nadających się do usunięcia, których stwierdzenie w ocenie 
Zamawiającego umożliwia dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru 
końcowego zatem o wadach nieistotnych, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym 
do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I 
ACa 1099/15). 

46. Wykonawca prosi o jak wygląda teren pod budowę pod kątem wystąpienia w gruncie 
ewentualnych znalezisk, niewypałów, uwzględnienia kosztu uzyskania Certyfikatu 
wykonania oczyszczenia saperskiego terenu.
Ad.  46  Zamawiający informuje,  że obowiazki  Wykonawcy w zakresie występowania w
gruncie  ewentualnych  znalezisk  czy  niewypałów  są określone  w  załaczonym  wzorze
umowy  (  odpowiednio  § 3  ust.  7  pkt  51  i  52).  Zamawiający  nie  posiada  informacji
dotyczącej występowania w gruncie ewentualnych znalezisk czy niewypałów.

47. W opisie programu funkcjonalno-użytkowego znajduje się informacja:

Wykonawca domniema że zapis  dotyczy  kondygnacji  0,00 od strony południowej  oraz
gdyż  wg.  koncepcji  architektonicznej  jedynie  tam  są  umiejscowione  okna.  Prosimy  o
potwierdzenie.
Jednocześnie  prosimy  o  wskazanie  sposobu  otwierania  okien.  Czy  to  mają  być  okna
rozwierne czy  uchylne, otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz ?
Ad. 47  Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU - Wymagania
materiałowe do elementów architektonicznych obiektu: gdzie w uwagach dodano zapisu:
….. „każde pomieszczenie z oknami ma posiadać okna otwierane,  dotyczy to także fasad
szklanych  w systemie słupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w każdym
pomieszczeniu  użytkowym  (biurowym),   nie  może mieć  negatywnego  wpływu  na
energetykę  cieplną  czy  wygląd  elewacji  budynku  przy  zastosowaniu  odpowiednich
rozwiązań fasadowych.  W fasadach wymaga się, by zastosować okna wychylne dołem.
Element otwierany powinien znajdować się powyżej podokiennika, ponieważ nie planuje
się dodatkowych balustrad zewnętrznych. Sposób szklenia powinien być dostosowany dla
funkcji pomieszczeń np. w korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do
stropu należy przewidzieć zabezpieczenie jak dla ściany osłonowej  zewnętrznej  przed
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naporem  ludzi.    W  przypadku  pozostałych  okien  należy  zastosować  okna  uchylno
rozwierne .”

48. W opisie koncepcji architektonicznej widnieje zapis:

Czy jest konieczność stosowania pakietu P4 na całym budynku ?
Pakiet P4 jest pakietem antywłamaniowym i mógłby być stosowany jedynie na parterze. 

Oferent prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie innego pakietu szybo-
wego spełniającego przepisy w tym warunki bezpieczeństwa na pozostałych kondygna-
cjach.
Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

49. W opisie koncepcji architektonicznej widnieje zapis:

w koncepcji branży elektrycznej nie ma odniesienia do powyższych zapisów.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o informację czy:

a Czy rzeczywiście w zestawach szybowych systemu fasad aluminiowych mają być
stosowane moduły fotowoltaiczne?

b Jeżeli  moduły  fotowoltaiczne  mają  być  stosowane  w  zestawach  pakietów
szybowych systemu fasad aluminiowych to prosimy o wskazanie umiejscowienia
( kondygnacja, strona budynku) ?

Ad. 49 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje
zmiany  treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zkresie opisu do koncepcji w puncie   11.12
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - Fasady słupowo-ryglowe , poprzez wykreślenie  zapisu: „ Słup i
rygiel fasady w wersji dla montażu zestawów szybowych z modułami fotowoltaicznymi po-
siada po stronie wewnętrznej fasady trzy komory serwisowe – dwie komory boczne i jedną
tylną. Każda komora posiada demontowalną maskownicę gwarantującą szybki dostęp i
prowadzenie czynności obsługowych i serwisowych dla elementów składowych modułów
fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny komór bocznych słupa/rygla 15
x 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej słupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar komór ser-
wisowych ma zapewnić możliwość prowadzenia okablowania oraz umieszczenie w nich in-
nych elementów instalacji fotowoltaicznej w tym. m.in. radiowych sensorów komunikacyj-
nych (moduły pomiarowe pracujące w technologii bezprzewodowej w topologii MESH sta-
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nowiące integralną cześć systemu fasadowego) monitorujących w czasie rzeczywistym
podstawowe parametry elektryczne (napięcie, prąd, opcjonalnie: temperatura, natężenie
oświetlenia) każdego modułu PV zestawu szybowego indywidualnie. Zapewnić przezier-
ność zestawu szybowego z modułem fotowoltaicznym min. 50% w zależności od innych
wymogów projektowych. Budowa i cechy użytkowe fasady słupowo-ryglowej w wersji po-
wyżej zapewniają możliwość demontażu i powtórnego montażu zestawu szybowego czę-
ści przeziernej fasady z wnętrza budynku.  Demontowalne maskownice umożliwiają wyję-
cie a następnie powtórne włożenie zestawu szybowego z modułem fotowoltaicznym od
wewnętrznej strony fasady słupowo-ryglowej.” W załączeniu zmieniony opis do koncepcji
architektonicznej.

50.  W opisie koncepcji  architektonicznej  dotyczącym fasad słupowo-ryglowych widnieje
zapis:

Czy drzwi do wszystkich pomieszczeń maja być wykonane jako aluminiowe ?
Czy  Zamawiający  rozważa/dopuszcza  zastosowanie  drzwi  do  pomieszczeń
wykonanych jako drewniane, stalowe, PCV?

Ad. 50 Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem w PFU pkt 2.4 „ W całym budynku
wymaga się zastosowania ślusarki aluminiowej” , dotyczy to fasad, drzwi, okien, ścianek
wewnętrznych  i  innych  tego  typu  elementów.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na
proponowane zmiany.

51 Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną w kraju, związane z nią ograniczenia w
komunikacji,  trudności  w pozyskiwaniu ofert  od podwykonawców/dostawców prosimy o
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.12.2020 r.
Ad. 51 Zamawiający działając na w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:                                               
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. 

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia  17.03.2021 
r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. 

11.6 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania 
ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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52. Prosimy o udostępnienie wytycznych dot. oświetlenia podstawowego oraz zewnętrzne-
go (iluminacja).
Ad. 52 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje
zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji Elektrycznych w
pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje się zapis:
„Oświetlenie ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
być zrealizowane w oparciu o system z protokołem DALI wykorzystujący dodatkowo czujki
ruchu, z możliwością centralnego sterowania oświetleniem (z jednego miejsca na każdym
piętrze  sterowanie  oświetleniem danego  piętra  oraz  dodatkowo z  jednego  miejsca  na
parterze sterowanie całym budynkiem).
Oświetlenie  punktu  obsługi  klienta  oraz  sal  konferencyjnych  ma  być  zrealizowane  w
oparciu o system z protokołem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oświetlenie  sanitariatów oraz  garażu  podziemnego  ma być  zrealizowane  w oparciu  o
czujki ruchu.
We  wszystkich  pozostałych  pomieszczeniach  należy  wykonać  oświetlenie  załączane
łącznikami.
Przewiduje się  iluminację obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii
LED  montowanej  w  profilach  pionowych  i  poziomych  fasad.  Podkreśleniu  w  postaci
iluminacji będą podległy: 

- fasady podcienia parteru budynku, 
- logo urzędu w środkowej części fasady nad wejściem,
- cały obwód poniżej i powyżej gzymsów i pilastrów w kształcie ramy w kolorze czarnym

nawiązujących  do  litery  „S”  biegnących  po  elewacji  budynku  (po  obwodzie  w  postaci
ciągłej  oświetlającej  fasady  powyżej  i  poniżej  ramy).  Sposób  montażu  i  wykonania
doprecyzowano w erracie opisu ślusarki aluminiowej.
W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji iluminacji
obiektu." W załączeniu errata E1 do komcepcji.

53. Prosimy  o  informację  czy  na  obiekcie  ma  funkcjonować  system  zarządzania
oświetleniem  oparty  np.  na  protokole  DALI  (dostosowanie  natężenia   do  poziomu
występowania światła dziennego)? Jeśli tak to w jakim zakresie. 

    Ad. 53  Działając na postawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów zał.  nr  1  do  SIWZ   w  zakresie  koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje się
zapis:
„Oświetlenie ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
być zrealizowane w oparciu o system z protokołem DALI wykorzystujący dodatkowo czujki
ruchu, z możliwością centralnego sterowania oświetleniem (z jednego miejsca na każdym
piętrze  sterowanie  oświetleniem danego  piętra  oraz  dodatkowo z  jednego  miejsca  na
parterze sterowanie całym budynkiem).
Oświetlenie  punktu  obsługi  klienta  oraz  sal  konferencyjnych  ma  być  zrealizowane  w
oparciu o system z protokołem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oświetlenie  sanitariatów oraz  garażu  podziemnego  ma być  zrealizowane  w oparciu  o
czujki ruchu.
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We  wszystkich  pozostałych  pomieszczeniach  należy  wykonać  oświetlenie  załączane
łącznikami.“ W załączeniu errata E1 do komcepcji.

54. Czy w Parkingu mają być czujniki ruchu/obecności?
Ad. 54 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający 
dokonuje zmiany treści zapisów załacznika nr 1 do SIWZ  w zakresie koncepcji Instalacji 
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje się 
zapis:
„......Oświetlenie sanitariatów oraz garażu podziemnego ma być zrealizowane w oparciu o 
czujki ruchu...“ W załączeniu errata E1 do komcepcji .

55. Prosimy o informację czy Zamawiający określa strefy dla których oczekuje 
podwyższony standard wizualny, poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych 
związanych z oprawami oświetleniowymi.
Ad. 55  Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załacznika nr 1 do SIWZ  w zakresie koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje się
zapis: "Podwyższony standard opraw oświetleniowych powinien występować na parterze
budynku w obrębie komunikacji i holu, informacji i biura obsługi interesanta oraz w salach
konferencyjnych." W załączeniu errata E1 do komcepcji .

56. W warunkach udziału w SIWZ Zamawiający postawił wymóg aby kierownik/dyrektor
kontraktu  posiadał  doświadczenie  w  kierowaniu  kontraktem  realizowanym  w  formule
„projektuj i buduj”. W związku z brakiem ustawowej definicji wyrażenia „formuła projektuj i
buduj” prosimy o wyjaśnienie czy kontrakt którego realizacja polegała na budowie budynku
wraz z wykonaniem projektów wielobranżowych należy uznać za zrealizowany w formule
„projektuj i buduj”?  
Ad.  56  Zgodnie  z  art  2  ust  8  ustawy  Pzp   ilekroć  jest  mowa  w  ustawie  o  robotach
budowlanych -  należy przez to  rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i  wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;  
Skoro zatem w formule "projektuj i buduj" chodzi o dwa etapy realizacji inwestycji gdzie I
etap to zaprojektowanie danego obiektu, a następnie II etap to jego wykonanie, to należy
pamiętać  że  pierwszy  etap  polega  na  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  opisującej
przedmiot zamówienia na roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, która
musi  składać  się  z  wymaganych  przepisami  elementów  tj.  zgodnie  z  §4  ust  1
Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
W świetle powyższego inwestycja, która obejmowała wykonanie dokumentacji w zakresie,
o  którym  mowa  w  przepisach  oraz  realizację  na  jej  podstawie  robót  budowlanych  to
inwestycja  zrealizowana w formule "projektuj i buduj". Ponadto zamawiający informuje, że
na  tym  etapie  postępowania  nie  dokonuje  analizy  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu.  
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57. Osoba kierownika /dyrektora kontraktu nie jest wyszczególniona w prawie budowlanym
jako upoważniona do pełnienia samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie.  Z
tego względu nie na każdym kontrakcie jest ustalane stanowisko dla takiej osoby. Prosimy
zatem aby w celu spełnienia warunków udziału dopuszczalne było wskazanie osoby która
pełniła  funkcję  kierownika  budowy  w  sytuacji  gdy  na  danej  inwestycji  nie  było
ustanowionego kierownika/dyrektora kontraktu.
Ad.  57  Osoba  kierownika  budowy  to  osoba  wykonująca  samodzielną  funkcję  w
budownictwie,  a  tym samy w całym procesie budowlanym, z woli  ustawodawcy,  której
zakres  obowiązków  i  uprawnień  regulują  przepisy  prawa  budowlanego,  stąd  jest
wyszczególniona w przepisach prawa budowlanego. Kierownik budowy ma pilnować placu
budowy i prawidłowości realizacji robót zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją
i  obowiązującymi  przepisami.  Natomiast  osoba  kierownika/dyrektora  kontraktu  jest  to
osoba o funkcji organizacyjnej, nie jest wyszczególnia w przepisach prawa budowlanego
ponieważ jest to osoba działająca z woli i po stronie Wykonawcy, reprezentująca go w
kontaktach  z  Zamawiającym,  organami,  instytucjami,  a  także  uczestnikami  procesu
budowlanego  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  i
rozliczeniem  finansowym  konkretnego  kontraktu,  której  zakres  obowiązków  regulują
umowy zawarte z Wykonawcą i Zamawiającym.  
Zatem  zakres  obowiązków  i  uprawnień  realizowanych  przez  kierownika  budowy  i
kierownika/dyrektora kontraktu, a także podstawa ich działania są odmienne.
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji  treści SIWZ w zakresie wymagań dotyczących
osoby kierownika /dyrektora kontraktu 

58. Czy  Zamawiający  dopuszcza  aby  kierownik/dyrektor  kontraktu  w  celu  spełnienia
warunków  udziału  mógł  wykazać  się  doświadczeniem  w  kierowaniu  kontraktami
inwestycyjnymi dotyczącymi różnych rodzajów budynków wg PKOB, a nie wyłącznie
budynków użyteczności publicznej?   

Ad.  58  Zamawiający  nie  przewiduje  modyfikacji  treści  SIWZ  w  zakresie  wymagań
dotyczących osoby kierownika /dyrektora kontraktu. 

59. W  PFU  na  stronie  116  w  warunkach  przyłączeniowych  PGE  dla  przyłącza
podstawowego napisano, że budynek należy zasilić przyłączem średniego napięcia SN ze
stacji  SN/nN pod nazwą K-560. Prosimy o precyzyjne określenie gdzie znajduje się ta
stacja ? Być może stacja K-560 znajduje się w zasięgu mapy do celów projektowych.
Jeżeli  tak  to  prosimy  o  naniesienie  na  mapę stacji.  Chodzi  o  to,  żeby  oferenci  mogli
określić  koszt  przyłącza  SN.  Aby  określić  jaki  jest  koszt  przyłącza  SN potrzebna  jest
wiedza między innymi o jego długości (200m a może 2000m ?).
Ad. 59 Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załacznika nr 1 do SIWZ  w zakresie Koncepcji Instalacji
Elektrycznych  do pkt  5  Zasilanie,  automatyczny  przełącznik  faz  i  PWP  Zamawiający
dołącza załącznik graficzny nr E1-1 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji oraz stacjami K-
560 i K-54. W załączeniu Załącznik E1-1.

60.   W  PFU  na  stronie  121  w  warunkach  przyłączeniowych  PGE  dla  przyłącza
rezerwowego napisano, że budynek należy zasilić przyłączem średniego napięcia SN ze
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stacji  SN/nN pod nazwą K-54.  Prosimy o precyzyjne określenie gdzie znajduje się  ta
stacja ? Być może stacja K-54 znajduje się w zasięgu mapy do celów projektowych. Jeżeli
tak to prosimy o naniesienie na mapę stacji. Chodzi o to, żeby oferenci mogli określić
koszt  przyłącza  SN.  Aby  określić  jaki  jest  koszt  przyłącza  SN potrzebna  jest  wiedza
między innymi o jego długości (200m a może 2000m ?).
Ad. 60 Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załacznika nr 1 do SIWZ  w zakresie Koncepcji Instalacji
Elektrycznych  do pkt  5  Zasilanie,  automatyczny  przełącznik  faz  i  PWP  Zamawiający
dołącza załącznik graficzny nr E1-1 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji oraz stacjami K-
560 i K-54.  W załączeniu Załącznik E1-1.

61. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  zainstalowania  instalacji
radiowęzłowej  opisanej na stronie 18, punkt 21 System radiowęzła (plik   5.Koncepcja
Instalacji  Elektrycznej.pdf  ).  Funkcję  rozgłaszania  komunikatów  może  spełnić  dobrze
system DSO, który z definicji  posiada mikrofon z pulpitem sterującym i który to system
obligatoryjnie musi być w budynku zainstalowany, ze względu na jego wysokość i funkcję
publiczną. System DSO może nie będzie miał dokładnie takich samych funkcji jak system
radiowęzła,  ale  naszym  zdaniem  jest  w  zupełności  wystarczający  do  funkcji
rozgłoszeniowych.
Ad. 61 Zamawiający rezygnuje z wykonywania instalacji radiowęzła. 
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  Poz.  1843 ze zmianami),
Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów załacznika  nr  1  do  SIWZ   w  zakresie
Koncepcji Instalacji Elektrycznych wykreśla się pkt 21 System radiowęzła. W załączeniu
errata E1 do komcepcji . 

62. Na stronie 3 w pliku  IT_WydzialInformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf napisano. „Należy
zaprojektować i wykonać także monitorowanie warunków środowiskowych dla PPD i GPD,
zgodne  z  systemem posiadanym przez  Zamawiającego  –  standard  do  uzgodnienia  z
Wydziałem IT na etapie projektu wykonawczego.”  Prosimy o opisanie co miał na myśli
autor pisząc „monitorowanie warunków środowiskowych dla PPD i GPD”. Czy nie chodzi
przypadkiem  o  zainstalowanie  w  punktach  PPD  i  GPD  klimatyzacji  typu  split  w  celu
utrzymania temperatury ?
Ad. 62 Monitorowanie warunków środowiskowych polega na kontrolowaniu temperatury, 
wilgotności, zdarzeń: włamania lub zalania  przez system i informowania o  przekroczeniu 
wartości granicznych. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający doprecyzował 
zapisy zał.  nr 1 do SIWZ w zakresie monitorowania warunków środowiskowych w  pkt 9 
szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie - w załączeniu 
sczególowe wytyczne 

63. Na stronie 3 w pliku  IT_WydzialInformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf  napisano punkt 9
Punkty  dystrybucyjne  PPD i  GPD napisano  „W centralnej  części  budynku  na  każdym
piętrze powyżej  1  należy zaprojektować piętrowy punkt dystrybucyjny PPD, do którego
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zostanie  doprowadzone  okablowanie  logiczne  z  całego  piętra.  Na  poziomie  0  należy
przewidzieć  i  adaptować  pomieszczenie  na  serwerownię  o  pow.  60-  80m2  z  podłogą
techniczną”.  Po  analizie  wydaje  się  nam,  że  ten  zapis  jest  sensowny.  Z  kolei  na
dostarczonych  rysunkach  na  poziomach  1,  2,  3  i  4  z  lewej  części  kondygnacji  są
wyrysowane pomieszczenia  IT /  serwerownia.  Czyli  z  rysunków wychodzi,  że  mamy 4
serwerownie  na  poziomach  1,  2,  3  i  4  a  z  opisu  zawartego  w  pliku
IT_WydzialInformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf   ma być zrobiona jedna serwerownia na
poziomie 0. To ile ma być serwerowni : jedna czy cztery  i gdzie mają być zrobione jedynie
na poziomie 0 czy na poziomach 1, 2, 3 i 4  ?
Ad. 63 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie szczegółowe wytyczne projektowe 
w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy 
ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania ser-
werowni na poziomie 0 oraz punktów dystrybucyjnych na poziomach 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Pię-
trowe  punkty dystrybucyjne mają znajdować się w odrębnych pomieszczeniach. 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zama-
wiający doprecyzował zapisy zał. nr 1 do SIWZ dotyczące rozmieszczenia punktów GPD i 
PPD w  pkt 9 szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i tele-
informatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie -
w załączeniu szczególowe wytyczne .

64. Na stronie 3 w pliku  IT_WydzialInformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf  punkt   9 Punkty
dystrybucyjne PPD i  GPD   napisano „W centralnej części budynku na każdym piętrze
powyżej 1 należy zaprojektować piętrowy punkt dystrybucyjny PPD, do którego zostanie
doprowadzone okablowanie logiczne z całego piętra” Po analizie wydaje się nam, że ten
zapis jest sensowny. Z kolei na dostarczonych rysunkach na poziomach 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6
w przybliżeniu z lewej i prawej części każdej kondygnacji znajdują się wrysowane punkty
CPD, czyli jest tych punktów łącznie 12. Naszym zdaniem nie ma potrzeby instalacji aż 12
punktów dystrybucyjnych.  Prosimy o rozstrzygnięcie co ma zostać wykonane w budynku.
Ad. 64 W centralnej części budynku na kondygnacjach 1,2,3,4,5,6 należy zaprojektować
piętrowy  punkt  dystrybucyjny  PPD,  do  którego  zostanie  doprowadzone  okablowanie
logiczne z całego piętra. Jeżeli długość okablowania logicznego będzie przekraczała 90m
w  przypadku  pojedynczego  punktu  dystrybucyjnego  należy  przewidzieć  dodatkowe
piętrowe punkty dystrybucyjne. 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zama-
wiający doprecyzował zapisy  zał. nr 1 do SIWZ dotyczące rozmieszczenia punktów GPD i 
PPD  w  pkt 9szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i tele-
informatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie  
- w załączeniu szczególowe wytyczne

65. Co Inwestor rozumie przez pojęcie płytki granitogresowe?
Ad. 65 Zamawiający informuje, że przez granitogres  należy rozumieć wysokogatunkowy , 
trwały materiał, który jest specjalnym rodzajem gresu porcelanowego charakteryzującego 
się niską nasiąkliwością, mrozoodpornością, oraz odpornością na plamienie.
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66. Zwracam się z prośbą o ponumerowanie pomieszczeń na rysunkach koncepcyjnych 
aby jednoznacznie wskazać czego dotyczą opisy z PFU „program użytkowy, zestawienie 
powierzchni pomieszczeń”.
Ad. 66 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający 
dokonuje zmiany zał. nr 1 do SIWZ  na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji 
poprzez dodanie numerów pomieszczeń zgodnie z zestawieniem zawartym w PFU. W 
załączeniu poprawione rzuty wszystkich kondygnacji  

67. W zestawieniu pomieszczeń na poziomie 0 brak jest pom. Archiwum pow. 81,30 m2 i
pokoju  pracowników  pow.  16,25  m2  wg  rysunków  koncepcji.  Proszę  wskazać  w  jaki
sposób mają być wykończone te pomieszczenia.
Ad. 67
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zamianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji  poprzez  skorygowanie
zastawienia pomieszczeń;  „„PROGRAM  UŻYTKOWY,  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI
POMIESZCZEŃ. „  z opisem ich wykończenia. W załączeniu zmienione opisy do PFU i
koncepcji architektonicznej

68. W zestawieniu pomieszczeń na poziomie 0 brak jest pom. Punkt obsługi klienta pow.
37,48 m2 wg rysunków koncepcji. Proszę wskazać w jaki sposób mają być wykończone te
pomieszczenia.
Ad. 68  
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji   poprzez  skorygowanie
zastawienia pomieszczeń;  „„PROGRAM  UŻYTKOWY,  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI
POMIESZCZEŃ. „  z opisem ich wykończenia.  W załączeniu zmienione opisy do PFU i
koncepcji architektonicznej

69. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości, na rysunku elewacji wschodniej na poziomie 0 brak 
jest okien natomiast na rzucie okna już występują. Proszę o informacje czy przy 
przygotowaniu oferty należy uwzględniać wskazane okna. 
Ad. 69
 W przygotowaniu oferty należy uwzględnić wskazane okna. Działając na postawie art. 38 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.
Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany zał. nr 1 do SIWZ-  na  rysunku 
elewacji wschodniej   poprzez dodanie  okien .W załączeniu zmieniony rysunek  elewacji

70. W jakim celu do spoinowania terakoty należy użyć fugi epoksydowej, którą stosuje się 
z reguły w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności takich jak np. baseny lub w 
pomieszczeniach silnie narażonych na zabrudzenia np. gaże czy myjnie?
Ad. 70 Zamawiający potwierdza że wymaga zastosowania fugi epoksydowej.
Fuga epoksydowa pozwala uzyskać spoiny o bardzo wysokiej odporności na zabrudzenia. Ma
ona również wyższą niż spoiny cementowe wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na 
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czynniki związane z eksploatacją. Fugi te stosuje się w miejscach, gdzie okładziny narażone 
są na działanie wody, intensywne użytkowanie oraz podlegają podwyższonej możliwości 
zabrudzenia lub zaplamienia. Sprawdzają się w obiektach użyteczności publicznej, 
zamawiający podtrzymuje ich zastosowanie dla przedmiotowego budynku.

71. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wycieraczek do obuwia jako systemowych 
aluminiowych? Jest to rozwiązanie typowe,  natomiast wycieraczki ze stali nierdzewnej nie 
występują lub są trudnodostępne, ewentualnie czy przez pojęcie wycieraczki Inwestor miał 
na myśli kraty ze stali nierdzewnej?
Ad. 71 Zamawiający informuje że wycieraczki należy wykonać zgodnie z opisem do 
koncepcji. W opisie tym nie ma wymogu zastosowania "wycieraczek ze stali nierdzewnej" , 
natomiast jest wymóg zastosowania" kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody 
wnoszonej przez użytkowników"  Zgodnie z opisem, w obiekcie należy zastosować 
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności 
użytkowania. Większość producentów do produkcji samych mat używa profili 
aluminiowych, a opis nie ogranicza zastosowania takich rozwiązań. Opisane rozwiązania 
są dostępne.  

72. W związku z treścią Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy §3 ust. 7 pkt 22 zwracamy
się  wyjaśnienie  jaki  sens  ma  zakaz  składowania  na  terenie  budowy  urządzeń
prowizorycznych i pomocniczych - jak sama nazwa wskazuje są do urządzenia potrzebne
właśnie w toku budowy i na placu budowy? Czy Zamawiający wskaże jakieś specjalne
miejsce ich składowania?
Ad. 72 Zakaz składowania na terenie budowy urządzeń prowizorycznych i pomocniczych
określony w § 3 ust. 7 pkt 22 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) odnosić należy do tych
urządzeń, które jak wynika z treści ww. postanowienia umownego stały się zbędne, czyli
niepotrzebne w dalszym toku budowy.  Sens i uzasadnienie dla tego zakazu upatrywać
należy w obowiązku Wykonawcy o dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego
wygląd  na  zewnątrz  oraz  o  utrzymanie  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód
komunikacyjnych, co też wynika z ww. postanowienia umownego.

73. W  związku  z  treścią  Załącznik  nr  8  do  SIWZ  -  wzór  umowy  §3  ust.  5  pkt  33
zawracamy  się  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  zamierza  powierzyć  określony  w  SIWZ
etapy IV innym wykonawcom niż Wykonawca określony w umowie,  skoro nakłada na
autora  dokumentacji  obowiązek  udzielania  odpowiedzi  w  procedurze  przetargowej  na
wykonanie robót?
Ad. 73 Dla realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjął formułę „zaprojektuj –
wybuduj”.  Zamawiający  nie  zamierza  powierzyć  określonego w SIWZ etapu IV innym
wykonawcom niż Wykonawca określony w umowie. Określony w § 3 ust. 5 pkt 33 wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) obowiązek Wykonawcy – autora dokumentacji projektowo –
kosztorysowej  objętej  zakresem  przedmiotu  zamówienia,  udzielania  odpowiedzi  w
procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych, odnosić należy do przypadku
ewentualnego odstąpienia od przedmiotu zamówienia dotyczącego zakresu wykonania
robót budowlanych (całości lub części) i konieczności wyłonienia ich wykonawcy w nowej
procedurze przetargowej.
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74. W związku z treścią Załącznik nr 8 do SIWZ - wór umowy § 16 ust. 14 i 15 zwracamy
się  potwierdzenie,  że  wady  uniemożliwiające  odbiór  końcowy  to  wady  istotne  tj,.
uniemożliwiające czy tez znacznie utrudniające użytkowanie obiektu? Zwracamy uwagę,
że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i piśmiennictwem to są jedyne powody, na które
może się powołać inwestor odmawiając odbioru robót.
Ad.  74  W  §  16  ust.  14  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  mowa  jest  o  wadach  w
przedmiocie  umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie
Zamawiającego umożliwia dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru
końcowego zatem o wadach nieistotnych, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym
do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I
ACa 1099/15). 
W § 16 ust. 15 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie  Zamawiającego
uniemożliwia  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie  protokołu  odbioru
końcowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zamówienia powodujących, że jest
on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle istotnych,
że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12), tj. o wadach
tego rodzaju, że uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu zamówienia,
wyłączających normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierających
mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając wartość
przedmiotu zamówienia (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V Ca 1302/17).
Zgodnie z art. 647 KC przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do
oddania  przewidzianego  w  umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z  projektem  i  z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogóle (czyli w
całości)  i  to  w  sposób należyty.  Inwestor  zobowiązuje  się  do  dokonania  wymaganych
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności
między innymi do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowiązku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy,
co  do  którego  nie  można  stwierdzić,  że  został  on  wykonany  w  całości  z  uwagi  na
stwierdzone  wady  -  braki,  bądź  został  wykonany  wadliwie  -  nieprawidłowo,  zatem  w
sposób nienależyty tj.  wyłączający normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierający mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie.  Jeżeli  takie
okoliczności zostaną stwierdzone to wówczas Zamawiający dokona oceny czy możliwe
będzie dokonanie odbioru, czy też waga stwierdzonych wad (braków lub nieprawidłowości)
stanowiła będzie o niewykonaniu lub będzie nienależytym wykonaniem zamówienia.

75. Czy Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową/konstrukcyjną 
istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki, jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
Ad. 75 Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją, która   odzwierciedla 
rozwiązania projektowo/konstrukcyjne istniejących budynków

76. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę muru oporowego z cegły ceramicznej 
usytuowanego od strony południowej 
Ad. 76    Zamawiający informuje, że w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma 
rozwiązać sposób realizacji inwestycji w obszarze istniejących murów oporowych. Zgodnie
z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a umowy w ofercie należy uwzględnić rozbiórki  obiektów 
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kolidujących realizowanym budynkiem w niezbędnym zakresie . Koncepcja nie zakłada 
jakiejkolwiek ingerencji w tereny sąsiadujące, a co z tym związane rozbiórkę istniejących 
na granicy tych działek murów oporowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mur 
oporowy zlokalizowany na granicy działek od strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar
parku podlega ochronie konserwatorskiej. W ramach prac projektowych wszelkie 
rozwiązania w  sąsiedztwie Parku Saskiego  będą wymagały konsultacji i uzgodnienia z 
Konserwatorem Zabytków.

77. Czy Zamawiający przewiduję ingerencję w budynki sąsiadujące z przedmiotową 
inwestycją w zakresie zabezpieczenia ich konstrukcji, podbicia fundamentów, 
dostosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów 
usytuowanych w bliskim sąsiedztwie, bądź przylegających do siebie. 
Ad. 77 Zamawiający nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sąsiadujące. Należy
przyjąć takie rozwiązania techniczne (konstrukcyjne), by realizacja obiektu nie wywierała 
negatywnego wpływu czy pogorszenia stanu technicznego i stateczności obiektów 
sąsiednich pod względem konstrukcyjnym oraz nie wywierała negatywnego wpływu na ich 
dalsze bezpieczne użytkowanie.

78. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę instalacji podposadzkowej kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączem tej instalacji istniejącego budynku przy ul. Leszczyńskiego 18 z
uwagi na kolizję z budynkiem projektowanym?
Ad. 78.  Budynek Urzędu Miasta jest planowany na działce przy ul. Leszczyńskiego 20,
natomiast  istniejący budynek przy ul.  Leszczyńskiego 18 zlokalizowany jest na działce
sąsiedniej i nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Zgodnie z pfu p.2.15 "Zamawiający
nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sąsiadujące".  W związku z powyższym
Zamawiający  nie  przewiduje  przebudowy  wewnętrznej  instalacji  podposadzkowej  w
budynku  przy  ul.  Leszczyńskiego  18.  Jednocześnie  z  uwagi  na  kolizję  z  budynkiem
projektowanym  Zamawiający  wymaga  wykonania jako  nowe  przyłącza  i  instalacji
kanalizacji  sanitarnej  zewnętrznej  do  budynku  przy  ul.  Leszczyńskiego  18.  Zakres
przebudowy:  od  granicy  działki  nr  25/1,  tj.  zewnętrznej  ściany  budynku  przy  ul.
Leszczyńskiego  18  do  istniejącej  sieci.  Zgodnie  z  pfu  p.  2.3  "Wszystkie  przyłącza
nowoprojektowane  z  włączeniem  do  istniejących  sieci.  W  przypadku  kolizji
projektowanego  budynku  lub  elementów  zagospodarowania  terenu  z  istniejącą
infrastrukturą  podziemną  należy  przewidzieć  przebudowę  na  wymaganych  odcinkach
istniejących sieci". 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.10 "Przyłącza"
poprzez dodanie zdania:  "Należy wykonać  jako  nowe  przyłącze i  instalację  kanalizacji
sanitarnej  zewnętrznej do budynku przy ul. Leszczyńskiego 18. Zakres przebudowy - od
granicy  działki  nr  25/1,  tj.  zewnętrznej  ściany budynku przy  ul.  Leszczyńskiego 18 do
istniejącej  sieci.  Sposób  wykonania  przebudowy  winien  być  rozwiązany  w  projekcie
budowlanym,  a  na  czas  przebudowy  Wykonawca  winien  zapewnić  odbiór  ścieków  z
sąsiedniej posesji”. W załączeniu zmieniona treść PFU.
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79. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę przyłącza instalacji gazowej budynku przy 
ul. Leszczyńskiego 18 z uwagi na kolizję z budynkiem projektowanym i przewidywanymi 
do wykonania robotami budowlanymi?
Ad. 79 Zamawiający nie przewiduje przebudowy przyłącza gazu do budynku przy ul. Lesz-
czyńskiego 18. Ani przyłącze, ani szafka gazowa nie kolidują z projektowanym budynkiem 
i nie będą utrudniać robót budowlanych.

80. Czy Zamawiający potwierdza, że należy zapewnić dojazd przez teren budowy do 
części posesji o nr 26/2 usytuowanej za kamienicą przy ul. Leszczyńskiego 18 przez cały 
okres realizacji inwestycji? 
Ad. 80 Zamawiający informuje że  dojazd do usytuowanej za kamienicą  przy ul. 
Leszczyńskiego 18 części posesji o nr 26/2, jest usytuowany na działce o nr 26/1, której 
właścicielem jest Gmina Lublin. Zgodnie z zapisami w  Księdze Wieczystej, działka ta nie 
jest obciążona, żadnymi prawami, roszczeniami lub ograniczeniami, w związku z tym  nie 
ma obowiązku zapewnienia dojazdu do opisywanego fragmentu działki o nr. 26/2, przez 
okres realizacji inwestycji. 

81. dot. oświadczenia JEDZ –
Czy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może
w części IV JEDZ wypełnić jedynie sekcję ALFA (A) bez wypełnienia pozostałych sekcji w 
tej części?
Ad. 81 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami JEDZ Części IV Sekcja : Ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji "Wykonawca powinien wypełnić
to  pole  jedynie  w  przypadku  gdy  instytucja  zamawiająca  lub  podmiot  zamawiający
wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV." W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający  nie  wskazał  w  stosownym ogłoszeniu    oraz   w  dokumentach  zamówienia  
przedmiotowego     ograniczenia.   W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia odpowiednich sekcji w  części IV.

82. dot.  zał.  nr  5  do  SIWZ  Oświadczenie  o  części  zamówienia,  której  wykonanie,
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców
Czy w przypadku, gdy na etapie składania oferty Wykonawca nie dokonał jeszcze wyboru
podwykonawców,  w  treści  oświadczenia  nr  5  do  SIWZ  należy  wskazać  jedynie
części/zakresy zamówienia przewidziane do podzlecenia podwykonawcom?
Ad. 82 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określa zakres żądania informacji dotyczących
podwykonawstwa  w realizacji  określonego  zamówienia,  posługuje  się  sformułowaniem
„których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom”,  co  wskazuje,  iż  realizacja
przez  wykonawcę  obowiązku  informacyjnego  na  etapie  składania  ofert  może  nastąpić
wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza
zrealizować  określone  działania,  są  mu  w  tym  momencie  już  znane.  Uwzględniając
powyższe  należy  stwierdzić,  iż  dyspozycja  art.  36b  ust.  1  ustawy  Pzp,  nakładająca  na
zamawiających obowiązek  żądania  ujawnienia  informacji  dotyczących imion  i  nazwisk  (firm)
podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na
etapie  składania  ofert.  W  świetle  przepisów  ustawy  Pzp,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
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wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. W tej sytuacji
Wykonawca  winien  podać  część/zakres   zamówienia  przewidziane  do  podzlecenia
podwykonawcom.

83.  Dot.  pokrycia  dachu:  prosimy o  potwierdzenie,  że  przy  zastosowaniu  stropodachu
żelbetowego  spełniającego  warunki  odporności  REI  60  konieczne  jest  zachowanie
odporności ogniowej pokrycia na poziomie EI30.
Ad. 83 Zamawiający informuje że zgodnie z operatem zabezpieczeń przeciwpożarowych,
w wytycznych (  str.  4  )  –  klasa odporności  pożarowej  budynku oraz klasa odporności
ogniowej  i  stopień  rozprzestrzeniania  ognia  przez  elementy  budowlane,  budynek
zakwalifikowany jest do klasy B odporności pożarowej i jego elementy powinny spełniać co
najmniej wymagania dla takiej klasy: 
- główna konstrukcja nośna R120,
- konstrukcja dachu R30,
- strop REI60, 
- ściana zewnętrzna EI60,
- ściana wewnętrzna EI30,
- przekrycie dachu RE30 - Wymagania dotyczące przekryć dachów odnoszą się do całego
układu przekrycia warstwowego
Budynek ma być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

84. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału wykończeniowego posadzek na hallach,
korytarzach, komunikacji ogólnej, klatek schodowych. W opisie do PFU w zestawieniach
tabelarycznych  na  str.  nr  7-25  wskazano  płytki  gresowe  60  x60,  natomiast  w  opisie
wykończenia na str.39 widnieje informacja, że należy stosować płytki  granitogresowe o
rozmiarach 60x60.
Ad. 84
Zamawiający informuje że należy zastosować płytki granitogresowe o rozmiarach 60x60.
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji   poprzez  skorygowanie
tabeli; „„PROGRAM UŻYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ. „  W
załączeniu zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

85. Czy w pomieszczeniach sanitariatów należy przewidzieć wykonanie fug epoksydowych
na posadzkach gresowych, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie fug cementowych
w tych pomieszczeniach?
Ad. 85  Zamawiający informuje że zgodnie z PFU pkt 2.4 – str 50 w pomieszczeniach
sanitariatów  należy  zastosować  fugi  epoksydowe.  Zamawiający  nie  zgadza  się  na
proponowane zmiany. 

86. W opisie do PFU w pkt 2.8 na str. 38 widnieje zapis dotyczący zapewnienia funkcji
otwierania  okien.  Czy  ta  zasada  dotyczy  również  pomieszczeń  .w  których  występują
fasady szklane?
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Ad. 86   Działając na postawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany  zapisów   zał.  nr 1 do SIWZ w zakresie  opisu do PFU -  Wymagania
materiałowe do elementów architektonicznych obiektu: gdzie w uwagach dodano zapis:
….. „każde pomieszczenie z oknami ma posiadać okna otwierane,  dotyczy to także fasad
szklanych  w systemie słupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w każdym
pomieszczeniu  użytkowym  (biurowym),   nie  może  mieć  negatywnego  wpływu  na
energetykę  cieplną  czy  wygląd  elewacji  budynku  przy  zastosowaniu  odpowiednich
rozwiązań fasadowych. W fasadach wymaga się, by zastosować  okna wychylne dołem.
Element otwierany powinien znajdować się powyżej podokiennika, ponieważ nie planuje
się dodatkowych balustrad zewnętrznych. Sposób szklenia powinien być dostosowany dla
funkcji pomieszczeń np. w korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do
stropu należy  przewidzieć  zabezpieczenie  jak  dla  ściany osłonowej  zewnętrznej  przed
naporem  ludzi.  W  przypadku  pozostałych  okien  należy  zastosować  okna  uchylno
rozwierne .”
Zamawiający informuje że zgodnie cytowanym zapisem, każde pomieszczenie z oknami
ma posiadać okna otwierane,  dotyczy to także fasad szklanych  w systemie słupowo-
ryglowym.  Wprowadzenie  otwieranych  okien  w  każdym  pomieszczeniu  użytkowym
(biurowym),   nie  może  mieć  negatywnego  wpływu na  energetykę  cieplną  czy  wygląd
elewacji  budynku przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań fasadowych. W fasadach
wymaga  się,  by  zastosować  okna  wychylne  dołem.  Element  otwierany  powinien
znajdować się powyżej  podokiennika,  ponieważ nie planuje się dodatkowych balustrad
zewnętrznych. Sposób szklenia powinien być dostosowany dla funkcji pomieszczeń np. w
korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do stropu należy przewidzieć
zabezpieczenie jak dla ściany osłonowej zewnętrznej przed naporem ludzi.  W przypadku
pozostałych okien należy zastosować okna uchylno rozwierne .W załączeniu zmienione
opisy do PFU 

87. Z uwagi na rozbieżne informacje dot. technologii wykonania ścian działowych, prosimy
o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  wszystkich  ścian  działowych
wewnętrznych grubości 12 cm jako murowane z belitu?
Ad. 87 Zamawiający informuje że ściany działowe wewnętrzne gr 12 cm należy wykonać z
gazobetonu „belitu” . 
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.4  Wymagania dotyczące architektury. -
ściany wewnętrzne murowane, poprzez wykreślenie zdania : „  - cegła ceramiczna pełna
lub kratówka (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia) gr. 25 lub 12cm, z atestem
PIH murowana na zaprawie wap-cem.  M5.”  W załączeniu zmienione opisy do PFU 

88. Z uwagi na rozbieżne informacje dotyczące technologii wykonania ścian murowanych
gr  25 cm,  prosimy o  informację,  z  jakiego materiału  należy wykonywać te  ściany – z
pustaków ceramicznych czy cegły silikatowej?
Ad.  88  Zamawiający  informuje  że  w  opisie  dotyczącym  technologii  wykonania  ścian
murowanych gr. 25 cm nie ma rozbieżności. Zgodnie z opisem do  koncepcji  pkt.  11.12
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE -  należy wykonać z pustaków ceramicznych , natomiast zgodnie
z 11.13   ŚCIANY WEWNĘTRZNE  należy wykonać z cegły silikatowej.

89. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w obiekcie tynków gipsowych?
Ad. 89 Zamawiający dopuszcza wykonanie w obiekcie tynków gipsowych. 
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów   zał.  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie opisu  do  koncepcji  w  puncie   11.14
WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, oraz PFU w pkt. 2.4  Wymagania dotyczące
architektury  ,  poprzez  dodanie   zapisu:  „  Tynki  gipsowe  Dopuszcza  się  również
zastosowanie  w  obiekcie  tynków  gipsowych,   jednowarstwowych.  Tynki  wykonane  z
gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatów tynkarskich.  Gruntowanie
podłoża  tynków  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.”W  załączeniu
zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

90. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących rolet zaciemniających. W opisie do
PFU  na  str.  42  wskazano  rolety  z  podgumowanej  tkaniny  (typu  Blackout),  w  salach
konferencyjnych  dodatkowo  sterowane  elektrycznie,  natomiast  w  koncepcji
architektonicznej na stronie 37 rolety opisano jako materiałowe z kasetą aluminiową 
i brak wskazań odnośnie sterowania elektrycznego. 
Ad. 90  Zamawiający informuje, że w opisie rolet nie ma rozbieżności. Opisy zawarte w
PFU i koncepcji nie są ze sobą sprzeczne i należy je traktować łącznie . PFU w stosunku
do koncepcji  tylko uzupełnia  opis  rolet  jakie  należy zastosować.  Zgodnie tymi opisami
wszystkie przeszklenia pomieszczeń użytkowych należy wyposażyć w rolety materiałowe
z tkaniny podgumowanej,  umożliwiające zasłanianie światła. W salach konferencyjnych
zastosować rolety sterowane elektrycznie, umożliwiające zaciemnienie pomieszczenia.  

91. W wytycznych dot. instalacji wentylacyjnych znajdujących się w opisie do PFU na str.
49 przewidziano możliwość podziału jednej z sal konferencyjnych na dwa pomieszczenia.
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  taką  funkcje  należy  przewidzieć.  Jeśli  tak,  prosimy  o
wskazanie  lokalizacji  Sali  z  opisaną  funkcją  oraz  sprecyzowanie  oczekiwanego
rozwiązania  technicznego  elementu  dzielącego  (w  opisie  mowa  jest  o  żaluzji,  a  takie
rozwiązanie nie zapewni izolacyjności akustycznej pomieszczeń)
Ad. 91.  Zamawiający potwierdza, że należy przewidzieć możliwość czasowego dzielenia
jednej  z  sal  konferencyjnych  na  dwa  pomieszczenia,  każde  o  funkcji  (  małej  )  sali
konferencyjnej.  Lokalizacja  tej  sali  winna  być  uzgodniona  z  Zamawiającym  na  etapie
wstępnego  projektu  budowlanego.  W  projekcie  budowlanym  wykonawca  winien
zaprojektować  takie  rozwiązanie  techniczne  podziału  sali,  aby  zapewnić  wszystkie
wymagania  jakie  powinna spełniać ścianka zgodnie z warunkami  technicznymi,  w tym
wymagania akustyczne. Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  Poz.  1843 ze
zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie
PFU w pkt. 2.6 poprzez wykreślenie słów: ”( np. ruchomą żaluzją )” i  poprzez dodanie
zdań  w  pkt.  1.2.  „Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  robót
budowlanych”  "Należy  przewidzieć  możliwość  czasowego  dzielenia  jednej  z  sal
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konferencyjnych na dwa pomieszczenia, każde o funkcji ( małej ) sali konferencyjnej.  W
projekcie  budowlanym  wykonawca  winien  zaprojektować  takie  rozwiązanie  techniczne
podziału sali, aby zapewnić wszystkie wymagania jakie powinna spełniać ścianka zgodnie
z warunkami technicznymi, w tym wymagania akustyczne”. W załączeniu zmieniona treść
PFU.

92.  W  wytycznych  dot.  instalacji  wody  znajdujących  się  w  opisie  do  PFU  na  str.  52
przewidziano doprowadzenie instalacji  do dystrybutorów wody. Czy w zakresie wyceny
ująć dostawę i montaż dystrybutorów do wody?
Ad.  92  Dystrybutory  zimnej  wody  dostarczy  Zamawiający.  Wykonawca  winien
zaprojektować  podłączenie  dystrybutorów  do  instalacji  zimnej  wody  wraz  z  zaworem
odcinającym oraz wykonanie gniazda elektrycznego. Jednocześnie działając na postawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1
do SIWZ w zakresie  PFU w pkt.  2.11 „Wymagania dotyczące instalacji  wody” poprzez
dodanie  zdań  „Dystrybutory  wody  dostarczy  Zamawiający.  Należy  zaprojektować
podłączenie dystrybutorów do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinającym oraz
wykonanie gniazda elektrycznego” W załączeniu zmieniona treść PFU.

93. W wytycznych dotyczących wyposażenia znajdujących się w opisie do PFU na str. 56
zapisano:  „przewiduje  się  w  ramach  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  zastosowanie
specjalistycznego wyposażenia biurowego systemowego” . 
Prosimy  o  wskazanie  elementów,  których  dotyczy  ww.  opis  oraz  sprecyzowanie
parametrów technicznych dla wymaganego wyposażenia. 
Ad.  93 Zamawiający  wyjaśnia  że   cytowane  zapisy  PFU   odnoszą  się  do  zakresu
dokumentacji  projektowej   i  dotyczą   wszystkich  elementów  wyposażenia  ,  natomiast
szczegółowy zakres  dostawy i  montażu wyposażenia  opisany jest  w pkt.  2.14  PFU.   
  
94.  W wytycznych  znajdujących  się  w opisie  do  PFU na  str.  57  zapisano,  że  należy
uwzględnić  wykonanie  elementów  identyfikacji  wizualnej  zgodnymi  z  Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Lublina. Prosimy o udostępnienie przedmiotowego dokumentu.
Ad. 94 Zamawiający informuje że zarządzenia dotyczące systemu identyfikacji wizualnej
dostępne są na stronie BIP :
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2016/aktualne/zarzadzenie-nr-
8292016-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-wprowadzenia-
ksiegi-logo-systemu-identyfikacji-wizualnej,587,23035,2.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/vii-kadencja-rady-miasta-lublin-
2014-2018/sesja-nr-xi-z-dnia-19-11-2015/uchwala-nr-331xi2015-rady-miasta-lublin-z-dnia-
19-listopada-2015-r-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-nr-215xiv2007-rady-miasta-lublin-z-
dnia-29-listopada-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-logo-miasta-lublin,35,15962,2.html

95. Dot. instalacji  fotowoltaicznej: w koncepcji branży elektrycznej wskazano, że należy
przewidzieć  instalację  o  mocy  min.  49KWp  opartą  na  modułach  montowanych  na
podkonstrukcji zlokalizowanej na dachu obiektu. 
W  koncepcji  branży  architektonicznej  elementy  instalacji  fotowoltaicznej  widnieją
dodatkowo  jako  osłony  żaluzji  dachowych,  również  wytyczne  dla  fasad  sugerują
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występowanie  paneli  na  elewacji.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  instalację  należy
przewidzieć zgodnie z wytycznymi koncepcji branży elektrycznej. 
Ad. 95 Zamawiający potwierdza że instalację fotowoltaiczną należy przewidzieć zgodnie z
wytycznymi koncepcji branży elektrycznej. 
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów   zał.  nr  1  do SIWZ w zakresie  opisu do koncepcji  w puncie   11.12  ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE - Fasady słupowo-ryglowe ,  poprzez wykreślenie  zapisu: „  Słup i rygiel
fasady w wersji dla montażu zestawów szybowych z modułami fotowoltaicznymi posiada
po stronie wewnętrznej fasady trzy komory serwisowe – dwie komory boczne i jedną tylną.
Każda  komora  posiada  demontowalną  maskownicę  gwarantującą  szybki  dostęp  i
prowadzenie czynności obsługowych i serwisowych dla elementów składowych modułów
fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny komór bocznych słupa/rygla 15
x 45 mm, wymiar  minimalny komory tylnej  słupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar  komór
serwisowych ma zapewnić możliwość prowadzenia okablowania oraz umieszczenie w nich
innych  elementów  instalacji  fotowoltaicznej  w  tym.  m.in.  radiowych  sensorów
komunikacyjnych (moduły pomiarowe pracujące w technologii bezprzewodowej w topologii
MESH  stanowiące  integralną  cześć  systemu  fasadowego)  monitorujących  w  czasie
rzeczywistym  podstawowe  parametry  elektryczne  (napięcie,  prąd,  opcjonalnie:
temperatura,  natężenie  oświetlenia)  każdego  modułu  PV  zestawu  szybowego
indywidualnie.  Zapewnić  przezierność zestawu szybowego z modułem fotowoltaicznym
min.  50% w zależności  od  innych wymogów projektowych.  Budowa i  cechy użytkowe
fasady słupowo-ryglowej w wersji powyżej zapewniają możliwość demontażu i powtórnego
montażu  zestawu  szybowego  części  przeziernej  fasady  z  wnętrza  budynku.
Demontowalne maskownice umożliwiają wyjęcie a następnie powtórne włożenie zestawu
szybowego z modułem fotowoltaicznym od wewnętrznej strony fasady słupowo-ryglowej.”
W załączeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

96. W opisie koncepcji branży architektonicznej str.  34 jako wykończenie ścian podano
tynk  dekoracyjny  „wenecki”.  Prosimy  o  wskazanie  na  jakich  powierzchniach  (w  jakich
pomieszczeniach) należy wykonać takie wykończenie.
Ad.96 Zamawiający  nie  przewiduje  zastosowania  w  budynku  tynków  dekoracyjnych
„weneckich” .
 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w pkt.  11.14 WYKOŃCZENIE
ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH.   poprzez  wykreślenie  zapisu:  „Wykończenie  ścian  -  Tynk
dekoracyjny „wenecki” wewnętrzny na bazie wapna, przeznaczony do wykonania efektu
Stiuk  Wenecki  na  ścianach  w  pomieszczeniach  podanych  w  tabeli  programu  i
wykończenia pomieszczeń.

PARAMETRY:
Naturalny materiał na bazie wapna - wysoka dyfuzja pary wodnej,
Rozcieńczanie - Produkt gotowy do użytku,
Czas schnięcia - Utwardzenie powierzchni i czas schnięcia: 8-12godzin w 
optymalnych warunkach (+15°C + 30°C przy wilgotności powierzchni < 10% i 
wilgotności względnej <75%)
Przygotowanie podłoża: Przed nałożeniem stiuku powierzchnie chłonne należy 
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zagruntować rozcieńczonym 1:4 (max.1:6) z wodą. Powierzchnie sypkie lub 
niestabilne należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym rozcieńczonym 1 : 3 z
wodą.
Przepuszczalność pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m² w ciągu 24 godzin  
Narzędzia i sposób nanoszenia - Paca INOX
Ilość warstw - Trzy

Materiały  wykończenia  ścian  sprecyzowano  w  zestawieniu  powierzchni  pkt.  2  -
PROGRAM UŻYTKOWY.”W załączeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

97. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju ocieplenia i wykończenia elewacji klatki schodowej
na poziomie połaci dachowej (część nieuwzględniona na rysunkach elewacji od poziomu
+27,90 do +31,90). 
Czy od strony północnej i zachodniej dopuszczany jest system BSO np. wełna + klej na
siatce + tynk mineralny? 
Ad. 97 Działając na postawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu  do koncepcji  w pkt. 11.12
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - poprzez dodanie zapisu: „ - Od strony północnej i zachodniej ,
oraz   na  elewacji  klatki  schodowej  na  poziomie  połaci  dachowej  dopuszcza  się
zastosowanie systemu BSO,  wełna  +  klej  na  siatce  +  tynk  mineralny. W  załączeniu
zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

98. Z  analizy  zamieszczonej  koncepcji  oraz  po  wizycie  na  przyszłym  placu  budowy
wynika, że część podziemna obiektu koliduje z fragmentem zabytkowego ceglanego muru
oporowego podtrzymującego skarpę przy  Ogrodzie Saskim.  Prosimy o informację,  czy
ceglany mur oporowy jest wpisany do rejestru zabytków ? Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość  zmniejszenia  zarysu  części  podziemnej  budynku  w  przypadku  braku
możliwości rozbiórki elementu będącego w kolizji?
Ad. 98  Zamawiający informuje, że  mur oporowy zlokalizowany na granicy działek od
strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku podlega ochronie konserwatorskiej. W
ramach prac projektowych wszelkie rozwiązania w  sąsiedztwie Parku Saskiego  będą
wymagały konsultacji i uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków. Działając na postawie art.
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z
2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany  zapisów   zał. nr 1 do
SIWZ  w  zakresie  rysunku  –  rzut  kondygnacji  -1  w  którym  zmniejszono  zarys  części
podziemnej budynku. W załączeniu  rysunek – rzut kondygnacji -1.

99. Prosimy  o  udostępnienie  inwentaryzacji  lub  dokumentacji  archiwalnej  budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
Ad.  99  Zamawiający informuje,  że nie  dysponuje dokumentacją,  która   odzwierciedla
rozwiązania projektowo/konstrukcyjne istniejących budynków. Niezbędna inwentaryzacja
ma być wykonana przez  wykonawcę w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5
pkt 9 umowy)

100. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację sąsiednich kamienic ? Jeśli tak, prosimy o
jej udostępnienie. 
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Ad.  100  Zamawiający  nie  posiada  inwentaryzacji  sąsiednich  kamienic.  Niezbędna
inwentaryzacja  ma  być  wykonana  przez   wykonawcę  w  ramach  realizacji  prac
projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy)

101. Z jakiego materiału powinny być wykonane łamacze światła na elewacji? 
Ad. 101 Zamawiający informuje , że  łamacze światła należy przewidzieć w wykonaniu z
siatki cięto-ciągnionej wspawanej w ramę – materiał łamaczy: stal kwasoodporna.
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ  w zakresie opisu do PFU w pkt. 2.4 Wymagania dotyczące
architektury.  poprzez dodanie zapisu:  „- ł  amacze światła  
Zastosować pionowe łamacze światła w wykonaniu z siatki cięto-ciągnionej wspawanej w
ramę – materiał łamaczy: stal kwasoodporna.” W załączeniu zmieniony opis do PFU

102. W  „Szczegółowych  wytycznych  projektowe  w  branży  telekomunikacyjnej  i
teleinformatyczej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM  …..”  w  punkcie  9  Punkty
dystrybucyjne  PPD  i  GPD  widnieje  zapis:  „Należy  zaprojektować  i  wykonać  także
monitorowanie  warunków  środowiskowych  dla  PPD  i  GPD,  zgodne  z  systemem
posiadanym przez Zamawiającego – standard do uzgodnienia z Wydziałem IT na etapie
projektu wykonawczego.” 
W  związku  z  w/wym.  zapisem  prosimy  o  informację,  jaki  system  do  monitorowania
warunków środowiskowych szaf posiada Zamawiający oraz jakie parametry musi spełnić
zaproponowany system, żeby był kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego ? 
Ad. 102 Monitorowanie warunków środowiskowych polega na kontrolowaniu temperatury,
wilgotności, zdarzeń: włamania lub zalania  przez system i informowania o  przekroczeniu
wartości granicznych. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający  doprecyzował
zapisy   zał. nr 1 do SIWZ dotyczące monitorowania warunków środowiskowych w  pkt 9
szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie  - w załączeniu
szczegółowe wytyczne (Zamawiający usunął wymóg kompatybilności) 

103.  W dokumencie „Szczegółowe wytyczne projektowe w branży telekomunikacyjnej  i
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM …..” w punkcie 6” WiFi / hotspoty”
widnieje  zapis,  że punkty  dostępowe Hotspot  muszą być zarządzane przez posiadany
przez Gminę Lublin kontroler Ubiquiti  Unifi.  Czy posiadany przez Gminę Lublin system
zarządzania wymaga do rozbudowy o dodatkowe oprogramowanie/licencję lub sprzęt 
niezbędny do funkcjonowania systemu bezprzewodowych punktów dostępowe Hotspot w
nowo budowanym budynku biurowym ? 
Ad. 103   Posiadany przez Gminę Lublin system zarządzania Ubiquiti  Unifi  nie wymaga
 rozbudowy. 

104. W dokumencie Załącznik nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiającego Nr dokumentu
Mdok: 101119/08/2020 z Wydziału Inwestycji i Remontów jest zapis w załączniku nr 1 do
tego dokumentu w punkcie III  że oprogramowanie ma być kompatybilne z istniejącymi
urządzeniami u Zamawiającego. 
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Prosimy o informację, jaki urządzenia i oprogramowanie posiada UM oraz informacje jakie
parametry musi spełnić zaproponowany system(urządzenie i oprogramowanie), żeby był
kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego. 
Ad. 104 Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia oprogramowania kompatybilnego
z posiadanymi przez siebie urządzeniami i oprogramowaniem. 
Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowoprojektowanych
urządzeń  i  systemów  zabezpieczeń  fizycznych  w  planowanym  budynku.  Oprócz
zabezpieczeń  mechanicznych  kluczowym  elementem  zabezpieczeń  fizycznych  na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma  posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:
1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych -
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostępu
w  nowoprojektowanym  budynku  biurowym  przy  ul.  Leszczyńskiego  20  "  poprzez
wykreślenie   zapisu  w  pkt.   III/2  :”-Dostarczone  oprogramowanie  musi  być  w  pełni
kompatybilne  z  aktualnie  użytkowanym  oprogramowaniem  Zamawiającego  (minimum:
wspólna  baza  danych  oraz  przydziały  do  kluczy),”  oraz  dodanie  pkt  III/3  o
treści :”Zamawiający informuje , że należy zachować kompatybilność nowoprojektowanych
urządzeń  i  systemów  zabezpieczeń  fizycznych  w  planowanym  budynku.  Oprócz
zabezpieczeń  mechanicznych  kluczowym  elementem  zabezpieczeń  fizycznych  na
budynku będzie depozytor  kluczy,  który  musi  być kompatybilny z  urządzeniami  kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania  i  napadu,  systemów:  DSO,  ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma  posiadać  licencję  nieograniczoną  czasowo  z  nieograniczoną  liczbą
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja oraz
oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:
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1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.” W  załączeniu  skorygowane Wytyczne  funkcjonalne  -   załącznik  nr  1
"Wytyczne  do  sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 

105.  W dokumencie „Szczegółowe wytyczne projektowe w branży telekomunikacyjnej  i
teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM przy  ul.  Leszczyńskiego  20  w
Lublinie” w punkcie 12 „Monitory prezentacyjne do systemu informacyjnego” jest zapis że
„Licencja  na  obsługę  monitora  w  systemie  posiadanym  przez  Zamawiającego”  oraz
„System Operacyjny Zgodny z zaoferowanym przez Wykonawcę centralnym systemem
zarządzania lub posiadanym przez Zamawiającego” W związku z tym zapisem proszę o
przekazanie  informacji  jaki  urządzenia  i  oprogramowanie posiada UM oraz  informację,
jakie parametry musi spełnić zaproponowany system (urządzenie i oprogramowanie), żeby
był kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego 
Ad.  105 Zamawiający  posiada   rozwiązanie  do  zarządzania  treścią  digital  signage.
Rozwiązanie  składa  się  z  serwera  MagicInfo  4.0  i  monitrów  wyposażonych  w
zalicencjonowane moduły i urządzenia typu Player, zgodne z serwerem MagicInfo 4.0.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający doprecyzował 
zapisy  zał. nr 1 do SIWZ dotyczące rozwiązania do zarządzania treścią digital signage w  
pkt 12 szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i 
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w 
Lublinie  - w załączeniu szczegółowe wytyczne

106. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie okablowania bez odporności 
ogniowej np. pętli dozorowych (czujki SAP) pod tynkiem na uchwytach tam gdzie brak 
sufitów podwieszanych np. pokojach dla pracowników, klatkach schodowych itp. ?
Ad. 106 Zgodnie z zapisami w Koncepcji Instalacji Elektrycznych pkt 7 Kable i przewody,
instalację  we  wszystkich  pomieszczeniach  należy  wykonać  jako  podtynkową  poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym.

107. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie okablowania z odpornością ogniową
np.  okablowanie  do  DSO  pod  tynkiem  na  uchwytach  E90  tam,  gdzie  brak  sufitów
podwieszanych np. pokojach dla pracowników, klatkach schodowych itp. ?
Ad. 107 Zgodnie z zapisami w Koncepcji Instalacji Elektrycznych pkt 7 Kable i przewody,
instalację  we  wszystkich  pomieszczeniach  należy  wykonać  jako  podtynkową  poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym.

108. Czy przewody np. do okablowania strukturalnego LAN kat. 6 FTP musi spełniać jakąś
klasę palności zgodnie z Rozporządzeniem CPR ? Jak tak, to jaką klasę mają spełnić
okablowanie.
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Ad.  108  Zgodnie  z  zapisami  umowy  całość  prac należy  wykonać  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  w  tym  również  z  Rozporządzeniem  CPR.  Zgodnie  z  tym
Rozporządzeniem  w  wysokim  budynku  użyteczności  publicznej  wszystkie  kable  i
przewody mają posiadać klasę B2ca (na drogach ewakuacyjnych) oraz Dca (poza drogami
ewakuacyjnymi).

109. Dot. drzwi wewnętrznych: jaki materiał drzwi przyjąć do wyceny, czy drzwi mają mieć
przeszklenia,  jaka  ma  być  izolacyjność  akustyczna  dla  poszczególnych  drzwi
wewnętrznych tj.  do  pomieszczeń biurowych/pokoi  pracowników,  do  archiwów oraz do
pomieszczeń socjalnych ? 
Ad. 109
Zamawiający informuje że zgodnie z pkt. 2.4 PFU, należy zastosować w całym budynku 
ślusarkę aluminiową.  Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, pracowniczych, sal 
konferencyjnych, drzwi dzielące korytarze a także wszystkie drzwi w komunikacji i w 
przedsionkach oraz drzwi do klatek schodowych oraz drzwi zewnętrzne mają być w 
konstrukcji na profilach aluminiowych i mieć przeszklenia dolne i górne. Pozostałe drzwi 
do pomieszczeń technicznych, sanitarnych, socjalnych, archiwum mają być pełne w 
konstrukcji na profilach aluminiowych.
Dla przeszklonych drzwi i ścian wymaga się izolacyjność akustyczną minimum RA1 37 dB
Dla drzwi pełnych wymaga się izolacyjność akustyczną minimum RA1 50 dB 

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów   zał.  nr  1 do SIWZ w zakresie  opisu do koncepcji  w puncie   11.12,  poprzez
dodanie   zapisu:  „  Drzwi  wewnętrzne  do  pomieszczeń  biurowych,  pracowniczych,  sal
konferencyjnych,  drzwi  dzielące  korytarze  a  także  wszystkie  drzwi  w  komunikacji  i  w
przedsionkach  oraz  drzwi  do  klatek  schodowych  oraz  drzwi  zewnętrzne  mają  być  w
konstrukcji na profilach aluminiowych i mieć przeszklenia dolne i górne. Pozostałe drzwi
do  pomieszczeń  technicznych,  sanitarnych,  socjalnych,  archiwum  mają  być  pełne  w
konstrukcji na profilach aluminiowych.
Dla przeszklonych drzwi i ścian wymaga się izolacyjność akustyczną minimum RA1 37 dB
Dla drzwi pełnych wymaga się izolacyjność akustyczną minimum RA1 50 dB „
W załączeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej 

110.  Pkt  1  siwz  w  związku  z  puntem  8  (wadium)  i  15  (zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy) – wykonawca prosi o wskazanie beneficjenta gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej będącej formą wadium i zabezpieczenia.
Ad. 110 Beneficjentem (Zamawiającym) jest Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
1, 20-109 Lublin, 

111. Pkt  3.2.1.  lit.  d)  siwz  –  wykonawca  prosi  o  zdefiniowanie  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  o  projekcie  budowlanym  i  treści  programu  funkcjonalno-
użytkowego wstępnego projektu budowlanego.
Ad.  111  Zamawiający  informuje,  że  w  obowiązujących  przepisach  nie  ma  pojęcia
„wstępny  projekt  budowlany”  ,  jest  to  faza  opracowywania  projektu  budowlanego
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niezbędna  do  uzgodnień  z  inwestorem.  Wymagania  Zamawiającego,dotyczące
„wstępnego projektu budowlanego” określone są w § 2 A.1 pkt 2) i 3) umowy.

112. Pkt 3.2.2.1 siwz - w związku z punktem 4 siwz – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy
w  opinii  inwestora/Zamawiającego  nie  ma  kolizji  pomiędzy  obowiązkiem  wykonawcy
sporządzenia „wstępnego” projektu budowlanego w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy oraz  projektu  wykonawczego  w  czasie  4  miesięcy  od  momentu  odebrania
projektów budowlanych podczas  gdy  raport  oddziaływania  na  środowisko  i  decyzja  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  ma  być
opracowany i  decyzja uzyskana w ciągu  12 miesięcy od zawarcia umowy? Zgodnie z
wiedzą wykonawcy już projekt budowlany, nie mówiąc o wykonawczym musi uwzględniać
postanowienia  decyzji  środowiskowej,  a  w  żądanych  terminach  do  wykonania  obu
projektów takiej decyzji nie będzie.
Ad.  112  Wstępny  projekt  budowlany  jest  pierwszą  uzgodnieniową  fazą  projektu
budowlanego, na podstawie którego,  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  opracowywany
jest  ostateczny  projekt  budowlany.  W  końcowej  fazie  opracowywania  tego  projektu
powinny być już uzyskane wszystkie dane do opracowania KIP lub raportu oddziaływania
na  środowiskowo  i  powinny  być  już  prowadzone  procedury  uzyskania  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia.  Dopiero  po
opracowaniu  projektu  budowlanego  i  uzyskaniu  decyzji  środowiskowej  uzyskuje  się
pozwolenie  na  budowę,  a  kolejną,  ale  też  równoległą  fazą  do  opisanych  powyżej
procedur, jest faza opracowywania projektów wykonawczych. Zatem pomiędzy wstępnym
projektem  budowlanym  a  projektem  wykonawczym,  w  związku  z  procedurami
środowiskowymi nie ma żadnych kolizji.

113.  Pkt  3.2.3.1.  lit.  a)  siwz  –  wykonawca  prosi  o  wyjaśnienie  treści  obowiązku
polegającego na „pełnieniu nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego
dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane”.  Zgodnie z wiedzą wykonawcy
płynącą z treści siwz, w tym programu funkcjonalno-użytkowego to wykonawca wybrany w
toku niniejszego postępowania ma zaprojektować i na podstawie wykonanego projektu
wykonać  roboty  budowlane.  Skąd  zatem kolejne  postępowanie  na  wybór  wykonawcy
robót budowlanych?
Ad.  113  Zamawiający  potwierdza,  że  zamówienie  ma  być  realizowane  w  formule
„zaprojektuj  i  wybuduj”.  Wynikający  z  pkt  3.2.3.1  lit.  a)  SIWZ obowiązek  Wykonawcy
polegający  na  pełnieniu  nadzoru  autorskiego  na  etapie  postępowania  przetargowego
dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane, zgodnie z § 2 ust.  2 C pkt.  1
wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) odnosić należy do zakresu określonego w § 3 ust. 5
pkt. 33 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ), w przypadku odstąpienia od zakresu umowy
dotyczącego wykonania robót budowlanych.
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114. Pkt 3.2. siwz – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy obowiązkiem wykonawcy jest
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie jeżeli wystąpi konieczność jej uzyskania.
Ad. 114  Nie. Uzyskanie obydwu decyzji tj. ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. 

115.  Pkt 5.5.2.2 b) siwz – wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający
będzie  oceniać  i  jak  wykonawca  ma  wykazać  doświadczenie  kierownika  robót
konstrukcyjno-budowlanych;  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych;  elektrycznych  i  elektroenergetycznych.  Czy  przesłanką  oceny  będzie
moment  uzyskania  decyzji  o  uprawnieniach  budowlanych  czy  też  faktyczne
doświadczenie  w  kierowaniu  poszczególnymi  robotami  budowlanymi/obiektami
budowlanymi. W tym ostatnim przypadku wykonawca prosi o wyjaśnienie czy okresy w
kierowaniu poszczególnymi robotami/obiektami budowlanymi mogą się pokrywać.
Ad.  115  Na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawcę  wykazów  Zamawiający  będzie
oceniał czy Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobą która :
1. posiada odpowiednie wymagane w SIWZ uprawnienia i mając już te uprawnienia
czy
2. nabyła wymagane w SIWZ doświadczenie tj. 5 lat lub 3 lata pełniła nieprzerwanie lub z
przerwami (ale w sumie 5 lub 3 lata) funkcję kierownika budowy/kierownika robót (bez
uprawnień  nie  mogłaby  pełnić  takich  funkcji).  Okresy  pełnienia  konkretnej  funkcji  na
danej/danych budowach mogą się pokrywać ale nie można sumować czasu ich trwanie,
ma być to 3 lub 5 letni kalendarzowy okres, zatem okres gdy pełnienie danej funkcji się
pokrywało,czyli pełniła jednocześnie daną funkcje na kilku budowach, to nie liczymy tego
czasu podwójnie, okres jednoczesnego pełnienia funkcji na kilku budowach liczony jest jak
jeden okres kalendarzowy
  

116 Pkt 6.1.1.1. siwz – wykonawca prosi o zaznaczenie poprzez wykreślenie jakie rubryki
w zaproponowanej  przez Zamawiającego treści  jednolitego dokumentu  wykonawca ma
wypełnić. W obecnym brzmieniu JEDZ wykonawca nie tylko potwierdza brak wszystkich
przesłanek fakultatywnych wykluczenia z postępowania (podczas gdy pkt 5.2.2. siwz mówi
tylko o  przesłance wynikającej  z  art.  24  ust.  5  pkt  1  Pzp),  ale  również musi  wypełnić
wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym
co do zdolności zawodowej.
Ad. 116 Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ w
celu  dostosowania  go  do  Wymagań  określonych  w  SIWZ.  Wykonawca  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w SIWZ samodzielnie dokonuje wypełnienia JEDZ.
Ponadto  zgodnie  z  pkt  6.1.1.1.  SIWZ Zamawiający  wskazał,  że  Instrukcja  wypełniania
dokumentu  zamieszona  jest  na  stronie  Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf. 
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117. Pkt  6.1.1.2 siwz – wykonawca prosi  o wyjaśnienie treści  załącznika nr  6 do siwz
(wykaz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego).
Wykaz ten zawiera tylko jedną pozycję dotyczącą kierownika/dyrektora kontraktu podczas
gdy postawiony przez wykonawcą warunek dotyczący zdolności  zawodowej  w zakresie
dysponowania  osobami  jest  szerszy.  Poza  tym  wykonawca  prosi  o  opublikowanie
żądanych do wypełnienia załączników w postaci pliku .doc, a nie jak ma to miejsce obecnie
.odt. Opublikowane obecnie pliki bardzo trudno prawidłowo edytować.
Ad. 117 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa  Wykaz osób (wg
załącznika  nr  3), na  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie
dysponowania minimum 1 osobą kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ  załącznik nr 6 służący do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doświadczenie
Kierownika/dyrektora  kontraktu. Wykaz  osób  z  pkt  6.3.6.2  z  pozostałymi  osobami
wymaganymi  na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonymi w pkt 5.5.2.2
SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie złożony przez wykonawcę którego oferta zostanie
najwyżej oceniona.
Ponadto  Zamawiający informuje, że pakiety biurowe obsługują zarówno formaty .odt, jak
i .doc. Ponadto otwarcie udostępnionych przez Zamawiającego plików w formacie .pdf w
dowolnym pakiecie biurowym umożliwi ich edycję oraz zapis w formacie wybranym przez
Wykonawcę. W ocenie Zamawiającego brak jest podstaw do zmiany formatu załączników.

118.  Załącznik nr 3 i 6 do siwz – wykazy osób – wykonawca prosi o zrezygnowanie z
konieczności podawania daty dziennej podpisania protokołu odbioru końcowego kontraktu
inwestycyjnego  wykazywanego  przez  osobę  wskazaną  do  pełnienia  funkcji
kierownika/dyrektora kontraktu. Bardzo utrudniony jest dostęp do dokumentów budowy w
przeciągu 10 lat  wstecz,  a  błąd  wykonawcy w tym zakresie  może być  poczytany jako
wprowadzenie w błąd Zamawiającego skutkujący wykluczeniem z postępowania.
Ad. 118 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie 

119. Pkt 6.3.6.1. siwz – wykonawca prosi o opublikowanie treści żądanego wykazu robót
budowlanych i wykazu usług projektowych.
Ad.  119  Zamawiający  na  tym  etapie  postępowania  nie  udostępnia  wykazu  robót
budowlanych i wykazu usug. Wykazy te zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostaną udostepnione
wykonawcy  którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów pkt 6.3.6 i 6.3.7 SIWZ które otrzymują brzmienie:
„6.3.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
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6.3.6.1  Wykaz  usług  wykonanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane potwierdzający wykonanie  minimum 2 wielobranżowych dokumentacji
projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  przedmiary  robot  i  kosztorysy)  na  budowę
kubaturowego  obiektu  budowlanego:  budynku  użyteczności  publicznej,  o  kubaturze  co
najmniej  50 000,00 m3 każdy obiekt  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy – w tym okresie,
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały  wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie wykonawcy

6.3.6.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie 
wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 
m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto każda robota
(dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co 
najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 
umów) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3.6.3 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
potwierdzający dysponowanie:

  a) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności:

- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie 
wprojektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,  
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- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać 
doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy 
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności, o kubaturze co najmniej 50 
000,00 m³,

-   drogowej (min. 1 osoba),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

● telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

● cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 
osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze 
nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,

● elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi 
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie 
budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o 
kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,   

b) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co 
najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

● telekomunikacyjnych (min. 1 osoba), 

● cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, 

● elektrycznych i elektroenergetycznych ( minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi 
posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.

6.3.6.4 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN" 
6.3.7   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt   6.3.6.4. Zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych  dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

120. Pkt 10.6.3. siwz – załącznik nr 5 siwz – wykonawca prosi o potwierdzenie, że nie ma
obowiązku wskazywania firm podwykonawców, jeśli nie są one znane na etapie składania
oferty.
Ad. 120 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określa zakres żądania informacji dotyczących
podwykonawstwa  w  realizacji  określonego  zamówienia,  posługuje  się  sformułowaniem
„których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom”,  co  wskazuje,  iż  realizacja
przez  wykonawcę  obowiązku  informacyjnego  na  etapie  składania  ofert  może  nastąpić
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wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza
zrealizować  określone  działania,  są  mu  w  tym  momencie  już  znane.  Uwzględniając
powyższe  należy  stwierdzić,  iż  dyspozycja  art.  36b  ust.  1  ustawy  Pzp,  nakładająca  na
zamawiających  obowiązek  żądania  ujawnienia  informacji  dotyczących  imion  i  nazwisk  (firm)
podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na
etapie  składania  ofert.  W  świetle  przepisów  ustawy  Pzp,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa

121. Pkt 10.6.4. siwz – wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z tym punktem ma
obowiązek złożyć  z  ofertą  wykaz doświadczenia  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji
kierownika/dyrektora kontraktu sporządzony zgodnie z  załącznikiem nr 3 do siwz, a nie
wykaz wszystkich wymaganych osób jaki powinien wynikać z prawidłowo sporządzonego
przez  Zamawiającego  wykazu  nr  6  do  siwz.  Ten  ostatni  wykaz  powinien  być  złożony
zgodnie z 6.3.6.2 siwz na wezwanie Zamawiającego.
Ad. 121  Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa  Wykaz osób (wg
załącznika  nr  3), na  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie
dysponowanie minimum 1 osobą kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ  załącznik nr 6 służący do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doświadczenie
Kierownika/dyrektora  kontraktu. Wykaz  osób  z  pkt  6.3.6.3  z  pozostałymi  osobami
wymaganymi  na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonymi w pkt 5.5.2.2
SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie złożony na wezwanie zamawiającego tylko przez
wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

122. Pkt 13.3.3 siwz – wykonawca prosi o potwierdzenie, że jeden kontrakt wykazany na
spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu  jest
również liczony do kryterium wyboru.  Zatem wykazanie kolejnego kontraktu spowoduje
uzyskanie 50 pkt. w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 15 %.
Ad.  122  Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  wykazanie  się  posiadaniem  doświadczenia  w
dysponowaniu osobą kierownika/dyrektora kontraktu który zrealizował 1 kontrakt w formule
"projektuj i buduj" to minimalny wymóg udziału w postępowaniu, potwierdzenie spełnienia
warunków  udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  każdy  następny,  dodatkowy  ponad  ten
wykazany  na  spełnienie  warunków udziału  w  postępowaniu  kontrakt,  daje  Wykonawcy
możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

123.  Pkt  15  siwz  –  wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  że  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  może  być
wniesione w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Ad. 123  Zgodnie z pkt 15.5 SIWZ w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia  zabezpieczenie  należytego
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wykonania umowy  winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.
15.5.1 Sposób sporządzenia dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego.

15.5.2  Dokument  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  składany  jest  przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załącznik.

124.  Wzór umowy - § 3 ust. 7 pkt 4) – wykonawca prosi o określenie wymaganej sumy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Ad. 124  Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy w zakresie § 3 ust. 7 pkt 4
wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:
„4)  ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt D (Etap IV) dotyczącym wykonania robót budowlanych, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu – sumy
ubezpieczenia)  od  wszelkich  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi
zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  dotyczącej  ludzi,  robót,
urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio
z  wykonywaniem  robót  od  kradzieży,  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  a  także  od
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi
robotami  budowlanymi,  w  tym  ruchem  pojazdów  mechanicznych  -  przed  przejęciem
terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego
robót; na przedmiotowe ubezpieczenie winna być zawarta polisa na sumę ubezpieczenia
odpowiadającą wartości kontraktu w zakresie dotyczącym wykonania robót  budowlanych
tj.  wartości  łącznego  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  9  ust.  2  pkt.  5  –  6;  w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż
okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały  okres realizacji
przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą
umową;” 
W załączeniu aktualny wzór umowy. 

125.  Wzór umowy - § 3 ust. 7 pkt 4) – wykonawca prosi o potwierdzenie, że nie jest
wymagana dedykowana polisa od odpowiedzialności cywilnej.
Ad. 125 W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 4 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) Zamawiający
potwierdza,  że  wymagana  jest  dedykowana  polisa  od  odpowiedzialności  cywilnej,
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niezależnie  od  posiadanej  przez  Wykonawcę  polisy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

126. Wykonawca  prosi  o  udostępnienie  dokumentacji  rysunkowej  dot.  projektu
koncepcyjnego  w  postaci  plików  dwg.  Dotychczas  projekt  koncepcyjny  został
udostępniony w formie niskiej jakości skanów.
Ad.  126  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
dotychczas. Załączona dokumentacja jest czytelna.

127.  Wykonawca prosi  o udostępnienie modelu 3D/BIM (ew. jego wersji  zapisanej  do
formatu  IFC),  na  którego  podstawie  opracowana  była  dokumentacja  płaska  oraz
zestawienie  pomieszczeń  dot.  projektu  koncepcyjnego  architektonicznego.  W  ramach
powyższego  prosimy  także  o  udostępnienie  modeli  branżowych,  w  tym  zwłaszcza
konstrukcji.
Ad.  127   Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
zamieszczona  na  stronie  internetowej.  Zamawiający  nie  dysponuje  dokumentacją  w
opisanej przez wykonawcę formie.

Pytanie dotyczące zaplecza budowy.
128. Niemalże pod całą powierzchnią działki przewidzianą pod budowę budynku Urzędu
Miasta zgodnie z przedstawioną Koncepcją Architektoniczną zlokalizowana jest kondy-
gnacja podziemna planowanej inwestycji. W związku z tym lokalizacja zaplecza budowy
oraz jakiegokolwiek placu składowego jest na tym obszarze nie możliwa. Oferent zatem
zwraca się do Inwestora z pytaniem czy Miasto może udostępnić oferentowi na czas bu-
dowy teren zlokalizowany w sąsiedztwie parkingu wraz z niewielkimi obszarami trawni-
ków?  Wykonawca po wykonaniu prac związanych z budową budynku udostępniony teren
zwrócił by miastu w stanie pierwotnym. Poniżej fragment zaznaczony terenu o który pyta
Oferent.
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Ad. 128 Zamawiający informuje, że organizacja zaplecza budowy zgodnie z par. 3 ust. 7
pkt. 13 umowy,  należy do obowiązków wykonawcy. Opisywany teren znajduje się w ob-
szarze pasa drogowego którym zarządza   Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

129. Zgodnie z wytycznymi wydziału informatyki pkt. nr 1 należy przyjąć 200W mocy na za-
silanie rezerwowe UPS gniazd komputerowych na każdego pracownika. Prosimy podanie
ilości  pracowników którzy będą pracowali w budynku co pozwoli nam określić wymaganą
łączną moc zasilacza UPS
Ad. 129  Zgodnie z załącznikiem nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiającego przewidy-
wana liczba pracowników wynosi 572.

130 Czy zamawiający posiada informacje na temat występujących kolizji zewnętrznych któ-
re będą wymagały usunięcia. Czy zamawiający jest w posiadaniu warunków usunięcia kolizji
Ad.  130. Zgodnie  z  informacją  w  sprawie  warunków  technicznych  obsługi  wod.-kan.
projektowanego budynku wydaną przez MPWiK, będącą załącznikiem do PFU, zachodzi
kolizja projektowanego budynku z istniejącym przyłączem wodociągowym. Zamawiający nie
posiada informacji  o innych  występujących kolizjach zewnętrznych,  które będą wymagały
usunięcia. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ)  po stronie Wykonawcy jest  „pozyskanie  we własnym zakresie  i  na własny koszt
warunków/decyzji/opinii/uzgodnień  niezbędnych  do  projektowania”,  w  tym  zawiera  się
pozyskanie  niezbędnych  warunków  dostawy  mediów,  budowy,  przebudowy  przyłączy,
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instalacji  zewnętrznych,  ewentualnych  przebudów sieci  i  usunięcia  ewentualnych  kolizji.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – PFU p. 2.3 i p.2.10
„do budynku wykonać nowe przyłącza z włączeniem do istniejących sieci”

131 Wykonawca, ze względu na brak odpowiedniego zapisu w ogłoszeniu o zamówieniu
lub siwz, prosi o potwierdzenie, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia nie przewidziano tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp, a co za
tym idzie o potwierdzenie, iż ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bra-
ku podstaw do wykluczenia (podmiotowa ocena wykonawców), zostanie dokonana wobec
wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.
Ad. 131 Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowa-
nia procedura odwrócona  o której mowa w art. 24 aa a co za tym idzie wstępna ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (podmio-
towa ocena wykonawców), zostanie dokonana wobec wszystkich wykonawców ubiegają-
cych się o przedmiotowe zamówienie.

132.  Wykonawca, ze względu na brak odpowiedniego zapisu w siwz, prosi o wyjaśnienie,
czy w Jednolitym Dokumencie składanym w celu wstępnego potwierdzenia spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia powinny się znaleźć
informacje pozwalające dokonać Zamawiającemu oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu (informacje o posiadanych przez wykonawców zdolnościach technicznych
lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej). Wykonawca zauważa, iż dla
wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczającym jest, co po-
twierdza  treść  Jednolitego  Dokumentu,  złożenie  w  Jednolitym  Dokumencie  ogólnego
oświadczenia o spełnianiu wszystkich kryteriów kwalifikacji, w sekcji alfa części IV Jednoli-
tego Dokumentu, bez konieczności wypełniania pozostałych sekcji  części IV Jednolitego
Dokumentu.
 Ze względu na zapisy pkt 6.3.6.2. siwz wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (dokument składany
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu), nie powinien zawierać
informacji o dysponowaniu przez wykonawcę osobą Kierownika/dyrektora kontraktu. 
Ad. 132 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami JEDZ Części IV Sekcja : Ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji "Wykonawca powinien wypełnić
to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskaza-
ły w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłosze-
niu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wy-
pełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV." W przedmiotowym postępowaniu Zama-
wiający  nie wskazał w stosownym ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia przedmio-
towego ograniczenia. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypeł-
nienia odpowiednich sekcji w  części IV biorąc pod uwagę zapisy SIWZ.
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Zamawiający potwierdza, że Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy re-
alizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób (wg załącznika nr   6  )   nie
powinien zawierać informacji o dysponowaniu przez wykonawcę osobą Kierownika/dyrekto-
ra kontraktu, gdyż jest to dokument na podstawie którego, Zamawiający dokona oceny w
kryterium „Doświadczenie kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji  za-
mówienia”. Jednocześnie zgodnie z pkt 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą zobowiąza-
ny jest złożyć wykaz osób (wg załącznika nr 3)  w celu potwierdzenia spełnienia warunku
udziału w postępowaniu  określonego w pkt. 5.5.2.3 SIWZ. Wykaz ten zawiera informację o
podstawie dysponowania  prze Wykonawcę osobą  Kierownika/dyrektora kontraktu. Ponad-
to zgodnie z Uwagą pod pkt. 6.1.1.2 SIWZ  „Osoby legitymujące się wymaganym przez
Zamawiającego doświadczeniem wskazane w wykazie osób na spełnianie warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) powinny być osobami tożsamymi z osobami
wskazanymi  w wykazie imion i  nazwisk osób wykonujących czynności  przy realizacji
zamówienia (załącznik nr 6).”                                                                 

133. W nawiązaniu do udostępnionych materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą
o udostępnienie: • części rysunkowej koncepcji w oddzielnych plikach PDF lub DWG. • ko-
lorystyki elewacji oraz wizualizacji w wersji kolorowej. 
Ad. 133 Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji w innej formie niż za-
mieszczona na stronie. Załączona dokumentacja jest  czytelna.

134 . Zgodnie z pkt 1.1 części opisowej PFU, zakres objęty zadaniem inwestycyjnym obej-
muje m.in. budynek „w pełni wyposażony”. Prosimy o wskazanie jaki zakres wyposażenia
należy uwzględnić w ofercie? 
Ad. 134  Zamawiający wyjaśnia że  zakres dostawy i montażu wyposażenia opisany jest w
pkt. 2.14 PFU.  
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt 1.1 Opis ogólny i informacje o realizacji
zamierzenia, poprzez wykreślenie : „ oraz w pełni wyposażonego. W załączeniu zmieniony
opis do PFU

135. W uwagi na obszerny zakres zamówienia, który wiąże się z koniecznością przepro-
wadzenia niezbędnych analiz oraz pozyskanie znaczącej ilości opinii, w tym ofert dostaw-
ców i podwykonawców, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert mi-
nimum o dwa tygodnie. 
Ad. 135 Zamawiający działając na w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  który  otrzymuje  brzmienie:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
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11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. 

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia  17.03.2021 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia   17.03.2021
r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. 

11.6  Otwarcie  ofert  następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania
ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

136. Czy w ramach projektowanego systemu BMS przewidziano integrację układów tele-
metrii (integracja liczników mediów)? Jeśli tak to, na czym można oprzeć kalkulację, w za-
kresie ilości integrowanych urządzeń?
Ad.  136  Zamawiający  nie  przewiduje  integracji  liczników  mediów  w  ramach

projektowanego systemu BMS.

137. Czy  w  ramach  projektowanego  systemu  BMS  przewiedziano  implementację
sterowania i integracji oświetlenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego budynku?

Ad. 137 Zgodnie z zapisami Koncepcji  Instalacji  Elektrycznych pkt  24 Instalacja BMS,
system  BMS  obejmuje  tylko  monitorowanie  instalacji  w  budynku.  Zamawiający  nie
przewiduje sterowania oświetleniem z systemu BMS. 

138. Czy  sterowanie  projektowanym  oświetleniem  oparte  będzie  o  standardowe
sterowanie stycznikowe czy też z wykorzystaniem protokołów  komunikacyjnych np.
DALI?

    Ad. 138   Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany  zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych
w pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych poprzez dodanie zapisu:
„Oświetlenie ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
być zrealizowane w oparciu o system z protokołem DALI wykorzystujący dodatkowo czujki
ruchu, z możliwością centralnego sterowania oświetleniem (z jednego miejsca na każdym
piętrze  sterowanie  oświetleniem danego  piętra  oraz  dodatkowo z  jednego  miejsca  na
parterze sterowanie całym budynkiem).
Oświetlenie  punktu  obsługi  klienta  oraz  sal  konferencyjnych  ma  być  zrealizowane  w
oparciu o system z protokołem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oświetlenie  sanitariatów oraz  garażu  podziemnego  ma być  zrealizowane  w oparciu  o
czujki ruchu. W załączeniu Errata E1 do koncepcji.
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139.  Jaka ilość obwodów oświetleniowych jest  przewidziana do sterowania z poziomu
systemu BMS?

Ad.  139  Zamawiający  nie  przewiduje  sterowania  oświetleniem  z  poziomu  BMS.
Oświetlenie  sterowane  będzie  z  wykorzystaniem  protokołu  DALI  (w  wyznaczonych
obszarach).

140. Z PFU i koncepcji  architektonicznej wynika że w miejscu projektowanego inwestycji
istnieją  funkcjonujące  budynki  Urzędu  Miasta,  garażu  i  kiosku  przeznaczone  do
rozbiórki.  Prosimy o przekazanie inwentaryzacji  tych budynków w celu oszacowania
kosztów  rozbiórek.  Wykonawcy  nie  mają  możliwości  osobistego  wykonania
inwentaryzacji  gdyż  czas  na  przygotowanie  oferty  jest  zbyt  krótki  a  obiekty  sa
użytkowane. 

Ad. 140 Zamawiający informuje, że nie dysponuje inwentaryzacją istniejących budynków.
Niezbędna inwentaryzacja ma być wykonana  przez  wykonawcę w ramach realizacji
prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 wzoru umowy). 

141. Prosimy  o  przekazanie  podstawowych  informacji  na  temat  budynków
przeznaczonych  do  rozbiórki  tj.:  wymiarów,  powierzchni,  ilości  kondygnacji
podziemnych i nadziemnych, rodzaju konstrukcji,  rodzaju zastosowanych materiałów,
rodzajów instalacji itd.

Ad. 141 Zamawiający informuje, że nie dysponuje inwentaryzacją istniejących budynków.
Niezbędna inwentaryzacja ma być wykonana  przez  wykonawcę w ramach realizacji
prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy) 

142. Czy  Zamawiający  usunie  całość  wyposażenia  znajdującego  się  w  budynkach
przeznaczonych  do  rozbiórki?  Jeśli  nie  to  które  elementy  wyposażenia  usunie
Zamawiający a które Wykonawca?

Ad.  142  Zamawiający  informuje,  że  z  budynków  zostaną  usunięte  meble  oraz
wyposażenie biurowe. Pozostałe elementy  mają być usunięte przez wykonawcę.

143.  Czy  budynki  przeznaczone  do  rozbiórki  zawierają  materiały  niebezpieczne
wymagające utylizacji? Jeśli tak to prosimy o ich wyszczególnienie i podanie loklizacji w
budynku.

Ad.  143  Zamawiający informuje,  że  budynki  przeznaczone do rozbiórki  nie  zawierają
materiałów niebezpiecznych.  Wszystkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  wymagają
utylizacji zgodnie z par. 3 ust. 7 pkt. 43 wzoru umowy

144.  Czy  występują  jakieś  elementy  istniejących  budynków  które  należy  odzyskać  i
przekazać Zamawiającemu po rozbiórce?

Ad. 144 Zamawiający informuje, że  nie wymaga aby wykonawca po przekazaniu terenu
budowy  odzyskiwał  i  przekazywał  Zamawiającemu  materiały  z  rozbiórek  istniejących
budynków.

145.  Zwracamy  się  do  zamawiającego  o  udostępnienie  warunków  gestorów  sieci  na
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowego, ciepłowniczego i
usunięcia kolizji.
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Ad. 145. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ) po stronie Wykonawcy jest „pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt
warunków/decyzji/opinii/uzgodnień  niezbędnych  do  projektowania”,  w  tym  zawiera  się
pozyskanie  niezbędnych  warunków  dostawy  mediów,  budowy,  przebudowy  przyłączy,
instalacji  zewnętrznych, ewentualnych przebudów sieci  i  usunięcia ewentualnych kolizji.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – PFU p. 2.3 i p.2.10
„do budynku wykonać nowe przyłącza z włączeniem do istniejących sieci”

146.  Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  udostępnienie  pliku  "Koncepcja  instalacji
sanitarnych.pdf" w wersji kolorowej.
Ad.  146 Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
zamieszczona  na  stronie. Zamawiający  nie  dysponuje  plikiem  "Koncepcja  instalacji
sanitarnych.pdf" w wersji kolorowej. 

147. Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  udostępnienie  rysunków  z  projektów
koncepcyjnych w wersji DWG.
Ad.  147  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
zamieszczona na stronie. Zamawiający nie dysponuje projektami koncepcyjnymi w wersji
DWG.

148. W związku z brakiem informacji o sterowaniu oświetleniem podstawowym. Prosimy o
potwierdzenie że ma być realizowane za pomocą włączników, przełączników, łączników
schodowych, bez konieczności wykonywania magistral typu DALI czy KNX?
Ad. 148   Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych
w pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych poprzez dodanie zapisu:
„Oświetlenie ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
być zrealizowane w oparciu o system z protokołem DALI wykorzystujący dodatkowo czujki
ruchu, z możliwością centralnego sterowania oświetleniem (z jednego miejsca na każdym
piętrze  sterowanie  oświetleniem danego  piętra  oraz  dodatkowo z  jednego  miejsca  na
parterze sterowanie całym budynkiem).
Oświetlenie  punktu  obsługi  klienta  oraz  sal  konferencyjnych  ma  być  zrealizowane  w
oparciu o system z protokołem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oświetlenie  sanitariatów oraz  garażu  podziemnego  ma być  zrealizowane  w oparciu  o
czujki ruchu.
We  wszystkich  pozostałych  pomieszczeniach  należy  wykonać  oświetlenie  załączane
łącznikami.“ W załączeniu Errata E1 do koncepcji.

149. Zgodnie z PFU oświetlenie Awaryjne i ewakuacyjne ma być realizowane z centralnej
baterii.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  z  Oprawami  autonomicznymi  z
centralnym monitoringiem?
Ad.  149  Zamawiający  nie  dopuszcza rozwiązania  opartego o  oprawy autonomiczne z
centralnym monitoringiem.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 51 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



150. Zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi Osób niepełnosprawnych dotyczącym montażu
pętli indukcyjnych wspomagających słyszenie. Prosimy o informację które pomieszczenia
lub rejony budynku mają być objęte tym systemem.
Ad.  150 Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  par  2  ust  A.1.  pkt.  9c  wzoru  umowy,
dokumentacja  projektowa  ma  być  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
ujętymi  w  ustawie  z  dnia  19  lipca  2019  r.  -  O  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami. Wytyczne funkcjonalne jedynie cytują zapisy zawarte w art. 6
w/w ustawy mówiące o minimalnych wymaganiach służących zapewnieniu dostępności
osobom ze  szczególnymi  potrzebami.  W ramach  zamówienia  projektant  opracowujący
dokumentację projektową ma określić zakres i sposób spełnienia wymagań w/w ustawy,  w
tym  określić  które  pomieszczenia   oraz  rejony  budynku  mają  być  objęte  systemem
wspomagania słyszenia. 

151. Zgodnie z wytycznymi działu IT kamery mają mieć 5Mpx. Czy Zamawiający dopuści 
kamery 4Mpx?
Ad. 151  Zamawiający nie dopuszcza kamer 4Mpx 

152. Prosimy o informacje na jaki okres w dniach ma być przechowywany zapis z kamer?
Ad. 152 Zapis z kamer ma być przechowywany 30 dni.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający  doprecyzował
zapisy   zał.  nr  1  do  SIWZ  dotyczące  przechowywania  zapisu  z  kamer  w   pkt  4  i  5
szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie - w załączeniu
szczegółowe wytyczne. 
  
153. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  dostawa  telewizorów  informacyjnych  do  systemu
kolejkowego jest w zakresie GW
Ad.  153  Zgodnie  z  pkt.  14  szczegółowych  wytycznych  projektowych  w  branży
telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM  przy  ul.
Leszczyńskiego  20  w  Lublinie, dostawa  2  monitorów  informacyjnych  do  systemu
kolejkowego jest przedmiotem  zamówienia. Są to urządzenia niezależne od monitorów
dostarczanych w ramach budynkowego systemu informacyjnego.

154. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie urządzenia aktywne są w zakresie dostawy
Generalnego Wykonawcy.
Ad.  154   Urządzenia  aktywne są  w  zakresie  dostawy zgodnie  z  zapisami  pkt  9.   
"Szczegółowych  wytycznych  projektowych  w  branży  telekomunikacyjnej  i
teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM przy  ul.  Leszczyńskiego  20  w
Lublinie" 

155. Czy dostawa Access Pointów sieci WIFI jest po stronie Generalnego Wykonawcy.
Ad. 155  Zgodnie z zapisami pkt 6.  szczegółowych wytycznych projektowych w branży
telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM  przy  ul.
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Leszczyńskiego  20  w  Lublinie  dostawa  Access  Pointów  sieci  WIFI  jest  przedmiotem
zamówienia.

156. Prosimy o potwierdzenie, dostawa 48 aparatów telefonicznych zgodnie z wytycznymi
IT będzie spełniało warunki przetargowe.
Ad. 156 Zgodnie z zapisami pkt 15 w szczegółowych wytycznych projektowych w branży
telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM  przy  ul.
Leszczyńskiego  20  w  Lublinie dostawa  48  aparatów  telefonicznych  jest  przedmiotem
zamówienia. 

157. W Punkcie 5   – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  
Zamawiający określił w p.pkt. 5.5.2.1. a), warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia w
taki  sposób,  że  niektórzy  z  potencjalnych  oferentów  zostaliby  pozbawieni  możliwości
udziału w postępowaniu.
Wobec powyższego wskazujemy i wnosimy o dokonanie zmiany w warunkach zawartych
w SIWZ w następujący sposób:
W  pkt.5.5.2.1.  a)  Zamawiający  wskazał  :  wykonanie  minimum  2  wielobranżowych
dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowych  (projekty  budowlane  i  wykonawcze,
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  przedmiary  robot  i
kosztorysy) na budowę kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 50000,00 m3 każdy obiekt  w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,
Ograniczenie udziału w postępowaniu do wykonawców spełniających warunek  wykonania
dokumentacji  w ostatnich trzech latach  przed upływem terminu składania ofert jak i o
kubaturze obiektu o co najmniej 50 000 m3  nie jest w interesie Zamawiającego bowiem
ogranicza to konkurencyjność i zmniejsza ilość ewentualnych ofert. Powyższe wymogi nie
świadczą  o  kompetencjach  jak  i  doświadczeniu  wykonawcy  bowiem  stopień
skomplikowania obiektu nie wynika z jego kubatury ani okresu w którym dokumentacja
została zrealizowana.

Wobec powyższego Wykonawca proponuje zmianę SIWZ w zakresie pkt 5.5.2.1.  a) w
następujący sposób:
wykonanie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych
(projekty  budowlane i  wykonawcze,  specyfikacje  techniczne wykonania i  odbioru robot
budowlanych,  przedmiary  robot  i  kosztorysy)  na  budowę  kubaturowego  obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 20000,00
m3 każdy obiekt w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Ad. 157 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie 

158. Ze względu na zapisy pkt  6.1.1.2 siwz (obowiązek złożenia wraz z ofertą wykazu
osób,  sporządzonego  zgodnie  ze  wzorem  Zamawiającego  –  załącznik  nr  3  do  siwz)
wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w przypadku posiadania przez Kierownika/dyrektora
kontraktu doświadczenia zawodowego jedynie w zakresie potwierdzającym spełnianianie
warunku  udziału  w  postępowaniu  (kierowanie  nieprzerwanie  przez  cały  okres  trwania
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kontraktu jednym kontraktem…), zachodzi obowiązek złożenia ww. wykazu. Wykonawca
zaznacza, co potwierdzają odpowiednie zapisy siwz (pkt 13.3.3.), że w takiej sytuacji nie
uzyska  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  dot.  doświadczenia  kierownika/dyrektora
kontraktu. Zatem (pomimo braku takiego zapisu w siwz) bezcelowym staje się składanie
takiego wykazu.   
Ad. 158 Wykaz osób (załącznik nr 3) zgodnie z pkt 6.1.1. Wykonawca składa wraz z ofertą
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na jego podstawie
Zamawiający  dokona oceny  czy  wykonawca  spełnia  warunek udziału  w postępowaniu
określony w pkt 5.5.2.3 SIWZ. Natomiast załącznik nr 6   Wykaz imion i  nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji  zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu
tych  osób  składany  jest  w  celu  oceny  oferty  w  kryterium  "Doświadczenie
kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji zamówienia”. 

159. Ze  względu  na  niejednoznaczne  zapisy  pkt  6.3.6.1.  siwz,  wykonawca  prosi  o
wyjaśnienie, czy obowiązkiem wykonawcy będzie sporządzenie tylko jednego wykazu i to
dotyczącego robót budowlanych, czy również wykazu wykonanych usług. Z powyższego
zapisu siwz wynika, iż Zamawiający oczekuje jedynie sporządzenia wykazu wykonanych
robót budowlanych, w którym zostaną zawarte również usługi (opracowania projektowe).
Ponadto  należy  zaznaczyć,  że  Zamawiający  oczekuje  jedynie  przedłożenia  dowodów
potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych, bez konieczności przedkładania
dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
Ad. 159  Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający 
dokonuje zmiany treści zapisów pkt 6.3.6 i 6.3.7 SIWZ które otrzymują brzmienie:
„6.3.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
6.3.6.1  Wykaz  usług  wykonanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane potwierdzający wykonanie  minimum 2 wielobranżowych dokumentacji
projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  przedmiary  robot  i  kosztorysy)  na  budowę
kubaturowego  obiektu  budowlanego:  budynku  użyteczności  publicznej,  o  kubaturze  co
najmniej  50 000,00 m3 każdy obiekt  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy – w tym okresie,
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały  wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie wykonawcy
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6.3.6.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie 
wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 
m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto każda robota
(dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co 
najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 
umów) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3.6.3 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
potwierdzający dysponowanie:

  a) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności:

- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,  

- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać 
doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy 
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności, o kubaturze co najmniej 50 
000,00 m³,

-   drogowej (min. 1 osoba),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

● telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

● cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 
osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze 
nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,

● elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi 
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie 
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budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o 
kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,   

b) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co 
najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

● telekomunikacyjnych (min. 1 osoba), 

● cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, 

● elektrycznych i elektroenergetycznych ( minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi 
posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.

6.3.6.4 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN" 

6.3.7   Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  wymaganych  przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt   6.3.6.4. Zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych  dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
 

160.  Dot.  pkt  13.3  i  nast.  siwz  (doświadczenie  kierownika/dyrektora  kontraktu
skierowanego do realizacji zamówienia – waga kryterium 15%).
Wykonawca ze  względu  na  zbyt  rygorystyczny  zapis  (który  nie  zapewnia  zachowania
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców), w zakresie opisu doświadcze-
nia kierownika/dyrektora kontraktu, w ramach kryterium oceny ofert wnosi o jego złagodze-
nie,  co do ilości wykazanych kontraktów, którymi kierowała osoba wskazana na stanowi-
sko kierownika/dyrektora kontraktu – wykonawca postuluje by za wykazanie dwóch kon-
traktów  inwestycyjnych  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu  wykonawca
otrzymał maksymalną ilość punktów oraz okresu kierowania kontraktami inwestycyjnymi –
wykonawca postuluje by okres kierowania kontraktem nie dotyczył całego okresu realizacji
inwestycji i nie miał charakteru nieprzerwanego.
Obecny zapis ogranicza konkurencję i skazuje Zamawiającego na niewielką ilość ofert.
Tylko nieliczni wykonawcy dysponują osobą, która może potwierdzić spełnianie warunku
udziału w postępowaniu i uzyskać punkty w ramach kryterium oceny ofert, pozostali pomi-
mo posiadanego doświadczenia w realizacji wymaganych przez Zamawiającego robót bu-
dowlanych (realizacja obiektów kubaturowych) będą zmuszeni do pozyskania takiej osoby
z rynku, co w rezultacie, przy tak zaostrzonych wymogach Zamawiającego, może okazać
się zadaniem niemożliwym. Dlatego w ocenie wykonawcy złagodzenie wymogów, w zakre-
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sie opisu doświadczenia kierownika/dyrektora kontraktu, w ramach kryterium oceny ofert
pozwoli wykonawcom na złożenie konkurencyjnych i porównywalnych ofert.
Ad. 160  Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie 

161. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu od urządzeń na dachu?
Ad.  161  Dopuszczalny  poziom  hałasu  należy  przyjąć  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. „W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku”.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  Decyzja  nr  72/17  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji  celu publicznego stanowiąca zał. nr 4 do pfu w p. 8 wymaga, aby
projekt budowlany „określał warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie”.

BRANŻA SANITARNA:
162. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca powinien przygotować budynek zgodnie z
wytycznymi Warunków Technicznych dla przegród obowiązujących od 31 grudnia 2020r.
oraz o skorygowanie zapisów zawartych z załączonej do przetargu koncepcji dla branży
sanitarnej.  Według  wytycznych  koncepcji  dane  dla  przegród  dotyczą  wytycznych
obowiązujących od 1 stycznia 2017r.
Ad. 162. Zamawiający informuje, że współczynniki przenikania ciepła przegród w budynku
winny  spełniać  wymagania  określone  w  aktualnych  na  dzień  przekazywania  projektu
budowlanego  Warunkach  Technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie. Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie załącznika do PFU
–  Koncepcja instalacji  sanitarnch  w pkt.  III.2 "Opis projektowanej instalacji  ogrzewania"
poprzez  wykreślenie  w  akapicie:  "Założenia  do  obliczeń.  Współczynniki  przenikania
przegród" treści od wiersza: "- ściana zewnętrzna 0,23 W/m2K" do "- ściana wewn. 1,0
W/m2K", a wpisanie zadania: "współczynniki przenikania ciepła przegród w budynku winny
spełniać  wymagania  określone  w  aktualnych  na  dzień  przekazywania  projektu
budowlanego  Warunkach  Technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie". W załączeniu zmieniona treść koncepcji instalacji sanitarnych.

163.  Zgodnie  z  koncepcją  instalacji  sanitarnych  projekt  przewiduje  chłodzenie  i
ogrzewanie pomieszczeń za pomocą 3-rurowego systemu VRF, którego źródłem jest prąd
elektryczny mający znaczący wpływ na pogorszenie współczynnika EP (zapotrzebowanie
na same systemy VRF – ok. 250kW). W projekcie przewiduje się system fotowoltaiki o
mocy  50kWp.  Aby Wykonawca  uzyskał  Pozwolenie  na  budowę,  musi  oprócz  Projektu
Budowlanego  wykonać  również  charakterystykę  energetyczną,  w  której  konieczne  jest
spełnienie warunku EP. Prosimy o potwierdzenie, iż rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia
za pomocą systemu VRF spełnia wymagane parametry EP (obowiązujące dla budynków
administracji  publicznej od 1 stycznia 2019r.)   narzucone Warunkami Technicznymi dla
obiektów administracji publicznej (jak w tabeli poniżej) i nie będzie konieczności zmiany
systemów na wodne, czyli  na ogrzewanie z węzła cieplnego oraz chłodzenie np. przez
systemy wody lodowej.
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Ad. 163.  Koncepcja instalacji sanitarnych nie jest projektem, przewiduje rozwiązania po-
szczególnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowiązku wyliczania wskaźnika EP.
Projekt  budowlany  winien  zawierać  takie  rozwiązania  projektowe,  które  pozwolą  na
spełnienie wymaganej wartości EP.

164.  Prosimy  o  informację  na  jakim  poziomie  został  wyliczony  współczynnik  EP  dla
budynku przy przyjętych w koncepcjach instalacji sanitarnej i elektrycznej rozwiązaniach.
Ad.  164.  Koncepcja  instalacji  sanitarnych  nie  jest  projektem,  przewiduje  rozwiązania
poszczególnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowiązku wyliczania wskaźnika
EP. Projekt budowlany winien zawierać takie rozwiązania projektowe, które pozwolą na
spełnienie wymaganej wartości EP.

165. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności, Inwestor zakupi dostawy 
energii oraz ciepła o wymaganym udziale OZE, w celu spełnienia wskaźników EP.
Ad. 165 Zamawiający nie przewiduje zakupu energii oraz ciepła z udziałem OZE. Budynek
wraz z instalacjami winien być tak zaprojektowany, aby był spełniony wskaźnik EP.

166. Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia, w którym należy przewidzieć 
lokalizację central wentylacyjnych.
Ad. 166. W Koncepcji instalacji sanitarnych p. II.1 przewidziano, że centrale zlokalizowane
będą na dachu budynku i w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji -1.
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167. Przyjęte w koncepcji rozwiązanie wysokości budynku 28m +2m na urządzenia nie 
pozwoli na ich montaż w 2m przestrzeni (centrale wentylacyjne). Czy Inwestor zgodzi się 
na zmniejszenie wysokości budynku lub też czy jest możliwa zmiana w Decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwalająca na montaż urządzeń na dachu  o wys. 
do 3,0m 
Ad. 167. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości budynku. Decyzja o
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  ściśle  określa,  że  "na  dachu  dopuszcza  się
lokalizowanie  urządzeń  infrastruktury  technicznej  o  wysokości  do  2,0  m obudowanych
osłonami o wysokości do 2,0 m". Nie ma możliwości zmiany tego zapisu w przedmiotowej
Decyzji i zwiększenia przestrzeni instalacyjnej na dachu powyżej 2,0 m. Na etapie projektu
należy dobrać takie urządzenia, które spełnią ww. wymóg.

168. Prosimy o potwierdzenie, iż w garażu podziemnym, należy przyjąć system detekcji, 
CO, LPG i NO2.
Ad.  168.  Zamawiający potwierdza, że zgodnie z PFU punkt 2.6 "Wymagania dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  "w  garażu  podziemnym  należy  wykonać  system
detekcji CO, NO2 i LPG".

169. Prosimy o udzielenie informacji, jak należy rozumieć sfomułowanie „Klimatyzacja” w 
punktach dotyczących wytycznych dla pomieszczeń (str. 5-6 koncepcji instalacji 
sanitarnej). Czy klimatyzacja rozumiana jest jako centrala wyposażona w nagrzewnicę, 
chłodnicę, nagrzewnicę wtórną + nawilżacz parowy (wg opisu i rysunków jedynie 
nagrzewnica i chłodnica), czy też klimatyzację rozumie się jako klimatyzację systemu VRF 
lub szafy klimatyzacji precyzyjnej (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń).  Zapisy 
są nieprecyzyjne, bo opis wskazywałby że w Pomieszczeniach socjalnych należy 
zastosować klimatyzację typu VRF, co nie jest potwierdzone w części rysunkowej, gdzie 
przewidziano jedynie nawiew powietrza bez jednostek wewnętrznych.
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Natomiast w serwerowniach należy przyjąć klimatyzację, jednak na rysunkach 
dotyczących Serwerowni należy przyjąć klimatyzację indywidualną (szafy klimatyzacji 
precyzyjnej lub VRF)

Ad. 169.  Użyte w koncepcji  i  pfu sformułowanie "klimatyzacja" dotyczy systemu VRF i
indywidualnych  urządzeń  klimatyzacyjnych  w  pomieszczeniach,  których  przeznaczenie
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będzie tego wymagać. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach socjalnych wymaga
zaprojektowania  klimatyzacji.  W  pomieszczeniach  socjalnych  usytuowanych  przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów) nie wymaga klimatyzacji. Zgodnie z zał. nr 1 do
SIWZ pFU p.  2.6  „w  serwerowniach  należy  przewidzieć  klimatyzację  o  intensywności
dostosowanej  do zamontowanych urządzeń”,  „W archiwach i  składzie chronologicznym
należy  zapewnić  stałą  temperaturę  i  wilgotność  w  ciągu  całego  roku.  Ilość  powietrza
wentylacyjnego, temperatura i wilgotność w pomieszczeniu – zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W  pomieszczeniach
zastosować  system  nadzoru  mikroklimatu działający  w  trybie  ciągłym,  monitorujący
temperaturę  i  wilgotność  względną  powietrza  24  godziny  na  dobę,  7  dni  w  tygodniu.
System  winien  wykrywać  przekroczenia  dozwolonych  warunków  i  sygnalizować  je  w
postaci alarmów”.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów w zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 „Założenia
dotyczące  wentylacji,  klimatyzacji  dla  poszczególnych  grup  pomieszczeń”  w  akapicie
„Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja” poprzez dopisanie
zdania:  „Klimatyzacja  nie  jest  wymagana  w  pokojach  socjalnych  usytuowanych  przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów)” oraz zmiany treści w wierszu: „Archiwa” poprzez
dopisanie: „i skład chronologiczny” 

oraz zmiany treści w zał. do PFU – "Koncepcji instalacji sanitarnych" w pkt. II.1. w akapicie
„Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne” poprzez dopisanie „Pomieszczenia socjalne”
oraz  w  akapicie  „Pomieszczenia  socjalne”  poprzez  dopisanie  „usytuowane  przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów)”  oraz zmiany treści w wierszu: „Archiwa” poprzez
dopisanie:  „i  skład  chronologiczny”  oraz  dopisanie:  „Pomieszczenia archiwów i  składu
chronologicznego należy zaprojektować zgodnie z  wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr 14,  poz. 67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w  trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i  wilgotność względną powietrza 24  godziny na  dobę, 7  dni w
tygodniu“.
W załączeniu zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

170. Prosimy o przesłanie rysunków koncepcji instalacji sanitarnych oraz 
architektonicznych w wersji edytowalnej DWG.
Ad.  170.  Zamawiający  nie  dysponuje  rysunkami  koncepcji  instalacji  sanitarnych  oraz
architektonicznych w wersji edytowalnej DWG. Załączona dokumentacja jest czytelna. 

171. Prosimy o potwierdzenie, iż koszt przeglądów, które należy ująć w ofercie dotyczy 
jedynie przeglądów dostarczanych urządzeń, wykonywanych przez autoryzowane firmy, 
bez dostawy materiałów eksploatacyjnych i nie dotyczy kosztów serwisowania, 
przeglądów i obsługi eksploatacyjnej wykonanych instalacji.
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Ad  171.  Zamawiający  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  §  3  ust.  7  pkt.  74)  wzoru  umowy
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ w cenie oferty należy ująć uzyskanie i utrzymanie
ubezpieczeń  i  gwarancji  oraz  wykonanie  przeglądów  i  serwisów  gwarancyjnych  we
własnym zakresie i  na własny koszt,  o  ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń
producenta  warunkujących  zachowanie  uprawnień  wynikających  z  gwarancji.
Zamawiający nie zawiera umów serwisowych.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 18 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr
8 do SIWZ, koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów,
instalacji  i  urządzeń  w  okresie  gwarancji  ponosi  Zamawiający,  przy  czym za  materiał
eksploatacyjny należy rozumieć materiał, który ulega zużyciu przy normalnym, bieżącym
użytkowaniu.  Zatem  Wykonawca  ponosi  koszty  innych  materiałów  służących  do
wykonania  czynności  związanych  z  przeglądami  i  serwisem  gwarancyjnym,  a  nie
stanowiących  materiałów/elementów  składowych  wbudowanych  urządzeń,  które  przy
normalnym zużyciu należy wymieniać.

172. Prosimy o informację, czy Wykonawca w ramach prac projektowych powinien 
przewidzieć koszt symulacji CFD.
Ad. 172. Zamawiający informuje że należy przewidzieć koszt symulacji CFD.
 W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami  )
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie zał. do
PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczeń ppoż." poprzez dodanie zdania:
„W  celu   weryfikacji  skuteczności  zaprojektowanego  systemu  wentylacji  pożarowej-
oddymiającej należy wykonać  symulacje CFD. W załączeniu zmieniona treść Koncepcji
Architektonicznej - Operat zabezpieczeń ppoż.

173. Prosimy o potwierdzenie, że czynnikiem chłodniczym w układach klimatyzacyjnych 
nie może być R410A z uwagi na to, że nie będzie mógł on być używany w nowych 
instalacjach VRF od 31.12.2021 r. (decydująca jest data odbioru robót).
Ad. 173.  W układach klimatyzacyjnych należy zastosować taki czynnik chłodniczy, który
będzie  dopuszczony  do  stosowania  na  dzień  odbioru  budynku.  Doboru  właściwego
czynnika winien dokonać projektant na etapie projektu budowlanego.

174. Prosimy o potwierdzenie, iż elementy widoczne instalacji mają być w standardowym 
kolorze producenta.
Ad.  174.  Zamawiający  informuje,  że  widoczne  elementy  instalacji  mogą być  w
standardowym kolorze producenta.  Jednocześnie   Zamawiający informuje, że zgodnie z
pfu p.  2.4 "Wymagania dotyczące architektury.  Żaluzje  i  rolety":  na otworach czerpni  i
wyrzutni "Stosować żaluzje aluminiowe systemowe w kolore aluminium lub grafitowym".

175. Prosimy o informację, czy w serwerowniach kontrolowany ma być poziom 
wilgotności. Dostarczane jest tam powietrze w ilości min. higienicznego, co wskazuje na to
że nie jesteśmy w stanie kontrolować wilgotności inaczej niż szafami klimatyzacji 
precyzyjnej z nawilżaczami. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować szafy 
klimatyzacji precyzyjnej oraz czy należy je wyposażyć w nawilżacze. Jest to informacja 
niezbędna, wpływa na pozostałe instalacje w budynku.
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Ad. 175.  Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach serwerowni wymaga kontroli
wilgotności.  Urządzenia winny być dobrane na etapie projektu budowlanego.  Jednocze-
śnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapi -
sów zał. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.6 „Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicz-
nej” w opisie pomieszczeń serwerowni poprzez dopisanie: „wymagana kontrola wilgotno-
ści” oraz w zał. do PFU "Koncepcji instalacji sanitarnych” p. II.1. „Opis projektowanej insta-
lacji i klimatyzacji” w opisie pomieszczeń serwerowni poprzez skreślenie: ”kontrola wilgot-
ności - do określenia na etapie projektu” i dopisanie: „kontrola wilgotności – wymagana”.
W załączeniu zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

176. Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób ma być kontrolowany poziom wilgotno-
ści w pomieszczeniach archiwum, czy za pomocą szafy klimatyzacji precyzyjnej, czy też
poprzez zwiększenie ilości powietrza nawiewanego wraz z indywidualnymi układami wen-
tylacyjnymi. 
Ad.  176.  Zamawiający informuje, że  instalacje  z  odpowiednio dobranymi  urządzeniami
winny być zaprojektowane na etapie projektu budowlanego przez Wykonawcę.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura  i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz dopisanie  w
wierszu: "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i
składu chronologicznego należy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynów dokumentacji". W załączeniu zmieniona treść PFU
oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

177. Prosimy o potwierdzenie, iż pom. tzw. „Archiwa” mogą być przewidziane do wyceny i 
projektu np. jako pomieszczenia zapleczy, gdzie nie jest wymagana kontrola wilgotności.
Ad.  177.  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  PFU  p.  2.6  "Wymagania  dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  pomieszczenia  archiwów i  składu  chronologicznego
należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
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rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych" – Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów  załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz dopisanie  w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i
składu chronologicznego należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

178. Prosimy  o  podanie  dopuszczalnych  odchyłek  od  parametrów  technicznych  dla
dobranych  urządzeń.  W  udostępnionej  koncepcji  instalacji  sanitarnych  parametry
dobranych urządzeń wskazują na konkretnego producenta.
Ad. 178. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta urządzeń. Koncepcja nie jest
projektem,  przewiduje  proponowane  koncepcyjne  rozwiązania  instalacji  sanitarnych  w
oparciu o parametry i wymagania techniczne. Wykonawca może te rozwiązania przyjąć i
uszczegółowić  w  opracowywanym  przez  siebie  projekcie  lub  zastosować  inne
rozwiązania,  zachowując jednak wymagania Zamawiająego zawarte w części  opisowej
Koncepcji  i  pfu.  Zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  PFU  p.2.1.2  "Dopuszcza  się
stosowanie  różnych  urządzeń  i  materiałów  pod  warunkiem,  że  spełniają  warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego i
koncepcji."

179. Prosimy o potwierdzenie, czy przewiduje się odwodnienie wjazdu do garażu oraz
wpusty wycieraczkowe wraz z instalacjami? 
Ad. 179. Zgodnie z zał.  1 do SIWZ pfu p.  2.3 "Zagospodarowanie terenu" i  p.  2.12.1
"Kanalizacja  deszczowa"  Zamawiający  wymaga,  aby  zapewnić  "odwodnienie  garażu
znajdującego  się  na  poziomie  -1,  utwardzonych  nawierzchni  (  wokół  budynku  )  ze
szczególnym  zabezpieczeniem  przed  przelewaniem  się  do  garażu  wód  opadowych  z
wjazdu i terenu wokół budynku." Sposób skutecznego odwodnienia terenu wokół budynku,
również wjazdu do garażu winien być zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.
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Zamawiający  nie  wymaga  odwadniania  wpustów  wycieraczkowych.  Jednocześnie
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów
w zał.  nr  1  do  SIWZ PFU p.  2.4  "Wymagania  dotyczące  architektury"  w  zdaniu  "Dla
potrzeb zastosowania wycieraczek trójstrefowych ze stali kwasoodpornej przy wejściach i
przed wejściami zastosować obniżenia posadzek dopasowane wysokością do wysokości
wycieraczek wraz z ramą i kasetą z odwodnieniem (stal kwasoodporna)" wykreśla słowo
"z odwodnieniem". W załączeniu zmieniona treść PFU.

180. Według koncepcji architektury zasilanie w wodę do celów p.poż. to wydatek 15 dm3/s
(poniżej  podano 10 dm3/s),  natomiast  według koncepcji  sanitarnej  to  8  l/s.  Prosimy o
wskazanie, która wartość jest prawidłowa.

Koncepcja architektoniczna – operat p.poż.:

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Ad.  180.  Zamawiający  informuje,  że wszystkie  trzy opracowania,  tj.  PFU,  Koncepcja  i
Operat ppoż.  wymagają równoczesności  działania czterech hydrantów: dwóch HP 52 i
dwóch HP 33. Dla tak określonego zapotrzebowania ilość wody na cele ppoż. wynosi 8
dm3/s.  Podana w Operacie  zabezpieczeń ppoż.  wielkość 15 dm3/s wynika z tego,  że
przyjmując takie zapotrzebowane wody na cele ppoż.,  przy założeniu że sieć i przyłącze
wodociągowe będą miały takie możliwości techniczne, Wykonawca będzie miał możliwość
zmniejszenia pojemności zbiornika ppoż. Jednocześnie informujemy, że na etapie Projektu
Budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  winno  być  określone
zapotrzebowanie wody na cele ppoż. w powiązaniu z doborem pojemności zbiornika ppoż.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  )  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów w zał. do PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat
zabezpieczeń ppoż." poprzez wykreślenie cyfr „15” i „10”, a w ich miejsce wpisanie cyfry
„8”.  W załączeniu  zmieniona  treść  Koncepcji  Architektonicznej  -  Operat  zabezpieczeń
ppoż.

181. Według PFU szacunkowa ilość odprowadzenia wód opadowych z dachu to ok. 43 l/s,
natomiast według koncepcji sanitarnej obliczeniowa ilość to 27 l/s. Prosimy o 
potwierdzenie prawidłowości wydajności przepompowni wód deszczowej tj. 20 l/s.

PFU:
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Koncepcja sanitarna:

Ad. 181. Zamawiający informuje, że obliczenie ilości wód opadowych winno nastąpić na
etapie projektu budowlanego. Jednocześnie wymaga przeprowadzenia obliczeń ilości wód
opadowych z dachu i  doboru instalacji  kanalizacji  deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownią dla natężenia deszczu 300 l/sha. 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiający dokonuje
zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.12.1. „Kanalizacja deszczowa” poprzez
wykreślenie:  „Szacunkowa  ilość  wód  opadowych  z  dachu  budynku  wynosi  ~45  l/s”  i
wpisanie:  "Ilość  wód  opadowych  z  dachu  i  dobór  instalacji  kanalizacji  deszczowej
podciśnieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią należy przeprowadzić
dla  natężenia  deszczu  300  l/sha"  oraz  w  załączniku  do  PFU  Koncepcji  instalacji
sanitarnych w p. IV.3. poprzez wykreślenie  „Obliczeniowa ilość wód opadowych z dachu
wynosi ok. 27 l/s” i wykreślenie "..( współczynnik spływu 0,6) ~ 18 l/s"  i wpisanie: "Ilość
wód opadowych z dachu i dobór instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i  przepompownią należy przeprowadzić  dla  natężenia deszczu
300  l/sha"  i  dopisanie:  "–  należy  przyjąć  współczynnik  spływu  0,6". W  załączeniu
zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

182. Dokumentacja zawiera sprzeczne dane przyjmowane do obliczeń, proszę o podanie, 
w która wartość natężenia deszczu jest poprawna: 300 lub 127 l/s*ha? 

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Warunki techniczne MPWiK:

Ad.  182.  Zamawiający  informuje,  że  wymaganą  wielkością  natężenia  deszczu  dla
zaprojektowania  instalacji  kanalizacji  deszczowej  podciśnieniowej  wraz  ze  zbiornikiem
retencyjnym jest 300 l/sha. Powyższe wynika z ograniczonej przepustowości istniejącego
w ul.  Leszczyńskiego  kanału  deszczowego,  często  występujących  deszczy  nawalnych
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oraz konieczności zabezpieczenia przed zalaniem budynku, a w szczególności parkingu
podziemnego.
Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (  tj.  Dz z 2019 r.  Poz.  1843 ze zmianami) Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12.1. „Kanalizacja
deszczowa” poprzez wykreślenie: „Do obliczeń pojemności zbiornika retencyjnego przyjąć
natężenie  deszczu  300  l/sha  i  wpisanie:  "Dla  doboru  instalacji  kanalizacji  deszczowej
podciśnieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przyjąć natężenie deszczu 300 l/sha". W
załączeniu zmieniona treść PFU.

183. Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym przewiduje się punkt mycia obuwia 
roboczego.
Ad.  183.  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  PFU p.  2.12.1  "Kanalizacja  sanitarna"
"pomieszczenie,  w  którym  przewiduje  się  punkt  mycia  obuwia  roboczego  winno  być
usytuowane na kondygnacji 0". Szczegółowa lokalizacja pomieszczenia z punktem mycia
obuwia  winna  być  uzgodniona  z  Zamawiającym  na  etapie  wstępnego  projektu
budowlanego.

184. Prosimy o potwierdzenie, że w salach konferencyjnych, w pomieszczeniach socjal-
nych, w komunikacji przed punktem obsługi klienta oraz w punkcie mycia obuwia robocze-
go będą znajdować się dystrybutory wody zasilane energią elektryczną, do których należy 
doprowadzić instalację zimnej wody. W przypadku innego rodzaju dystrybutorów prosimy o
informację czy musimy do nich doprowadzić media.
Ad. 184.  Zamawiający informuje, że dystrybutory wody nie będą montowane w punkcie
mycia obuwia roboczego.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że dystrybutory zimnej
wody  dostarczy  Zamawiający.  Wykonawca  w  projekcie  winien  ująć  podłączenie
dystrybutorów do instalacji  zimnej  wody wraz z zaworem odcinającym oraz wykonanie
gniazda  elektrycznego.  W związku  z  powyższym działając  na  postawie  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w
zakresie  PFU w pkt.  2.11  "Wymagania dotyczące instalacji  wody" poprzez  wykreślenie
części  zdania  o  treści: "oraz  do  punktu  mycia  obuwia  roboczego"  i  dopisanie  zdań:
„Dystrybutory  wody  dostarczy  Zamawiający.  Należy  zaprojektować  podłączenie
dystrybutorów do instalacji  zimnej  wody wraz z zaworem odcinającym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego” W załączeniu zmieniona treść PFU.

185.  Prosimy  o  doprecyzowanie  typu  pomieszczeń  opisanych  na  rysunkach  jako:
archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porządkowe lub
pomieszczenie  techniczne.  Każde  z  wyżej  wymienionych  w  zależności  od  ich
przeznaczenia będzie posiadało zupełnie różne wymogi techniczne w zakresie instalacji
sanitarnych.
Ad. 185. Zamawiający informuje, że pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub  zaplecze  lub  pomieszczenie  socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub
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pomieszczenie techniczne" stanowią "rezerwę pomieszczeń". Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc pod uwagę pomieszczenia
przyjęte i  opisane w Koncepcji  jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porządkowe,  pomieszczenie  techniczne  oraz  wyżej  przywołane  "pomieszczenia
rezerwowe" tak zaprojektował przestrzeń w budynku, aby zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszcznia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2. W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".

Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więciej kondygnacjach
to  należy  dla  niego  przewidzieć  pomieszczenie  socjalne  na  każdej  zajmowanej
kondygnacji.  Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach
(zaplecza sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów  załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 1.2.
"Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu"  poprzez  dopisanie:
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"Pomieszczenia opisane w Koncepcji  jako:  "archiwum lub  zaplecze lub pomieszczenie
socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub  pomieszczenie  techniczne"  stanowią
"rezerwę pomieszczeń". Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc
pod uwagę pomieszczenia przyjęte i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyżej przywołane
"pomieszczenia  rezerwowe"  winien  tak  zaprojektowć  przestrzeń  w  budynku,  aby
zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszczenia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2.  W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więcej kondygnacjach to
należy dla niego przewidzieć pomieszczenie socjalne na każdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach  (zaplecza
sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia  porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
oraz  w  p.  2.6.  "Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez
dopisanie  w  wierszu  "Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie
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"Pomieszczenia magazynów, techniczne i  porządkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynów dokumentacji"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu  "Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie  "Pomieszczenia
magazyn  ów,  pomies  z  cz.  techniczne  i  porządkowe  na  kondygnacjach  naziemnych  "
dopisanie:  "magazynów  dokumentacji" oraz  w  opisie  układu  wentylacyjnego  ZNW3
poprzez dopisanie słów: "składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

186. Czy w pomieszczeniach określonych jako: „archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne 
lub pom. porządkowe lub pom. techniczne” należy przyjąć doprowadzenie wody zimnej? 
Niektóre tak oznaczone pomieszczenia nie mają elementów białego montażu na rzutach tj.
umywalek i zlewów. Czy należy je traktować jako pomieszczenia socjalne czy 
pomieszczenia porządkowe czy w przypadku braku białego montażu na rysunku jako 
zaplecze lub magazyn, czy też nadrzędne w zakresie instalacji wodkan są rzuty koncepcji 
sanitarnej z rozmieszczonymi przyborami?
Ad. 186. Zamawiający informuje, że pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub  zaplecze  lub  pomieszczenie  socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub
pomieszczenie  techniczne"  stanowią  "rezerwę  pomieszczeń".  We  wstępnym  projekcie
budowlanym Wykonawca  winen  zaprojektować  przestrzeń  w  budynku  i  doprecyzować
funkcje pomieszczeń rezerwowych ( wg odpowiedzi jw. ), po czym wyposażyć je zgodnie z
obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego opisanymi w PFU i Koncepcji
w zależności od pełnionej przez nie funkcji.

187. Z uwagi na wymóg ścisłej kontroli temperatury i wilgotności w pom. Archiwum 
prosimy o jednoznaczne określenie przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń o 
nazwach: ARCHIWUM LUB ZAPLECZE LUB POM. SOCJALNE LUB PORZĄDKOWE 
LUB TECHNICZNE. Ilość pomieszczeń w dokumentacji o tak nieokreślonym 
przeznaczeniu wynosi 78 szt. Co by wskazywało, iż należy dla tych pomieszczeń przyjąć 
78szt szaf klimatyzacji precyzyjnej, chcąc spełnić wymóg stawiany w PFU poprzez wymóg
spełnienia wytycznych

Ad. 187. Zamawiający informuje, że pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porządkowe lub pomieszcze-
nie techniczne" stanowią "rezerwę pomieszczeń". Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc pod uwagę pomieszczenia przyjęte i
opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe,
pomieszczenie techniczne oraz wyżej przywołane "pomieszczenia rezerwowe" tak zapro-
jektował przestrzeń w budynku, aby zapewnić:
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1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszczenia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2. W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".

Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więcej kondygnacjach to
należy dla niego przewidzieć pomieszczenie socjalne na każdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach  (zaplecza
sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  PFU  w  p.  1.2.
"Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu"  poprzez  dopisanie:
"Pomieszczenia opisane w Koncepcji  jako:  "archiwum lub  zaplecze lub pomieszczenie
socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub  pomieszczenie  techniczne"  stanowią
"rezerwę pomieszczeń". Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc
pod uwagę pomieszczenia przyjęte i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyżej przywołane
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"pomieszczenia  rezerwowe"  winien  tak  zaprojektowć  przestrzeń  w  budynku,  aby
zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszczenia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2.  W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więcej kondygnacjach to
należy dla niego przewidzieć pomieszczenie socjalne na każdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach  (zaplecza
sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia  porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
oraz  w  p.  2.6.  "Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez
dopisanie  w  wierszu  "Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie
"Pomieszczenia magazynów, techniczne i  porządkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynów dokumentacji"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu  "Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie  "Pomieszczenia
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magazyn  ów,  pomieszcz.  techniczne  i  porządkowe  na  kondygnacjach  naziemnych  "
dopisanie:  "magazynów  dokumentacji" oraz  w  opisie  układu  wentylacyjnego  ZNW3
poprzez dopisanie słów: "składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

188. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w koncepcji sanitarnej jest informacja o instalacji
awaryjnej kanalizacji wykonanej poprzez przelewy w attyce, natomiast w architekturze 
brak zaznaczenia przelewów, ponad to na rzutach występują podwójne wpusty kanalizacji.
Czy należy wykonać odwodnienie awaryjne poprzez przelewy w attyce czy jako podwójną 
instalacje kanalizacji?
Ad.  188. Zamawiający  informuje,  że  w  dokumentacji  nie  ma  rozbieżności.  Koncepcje
poszczególnych  branż  wzajemnie  się  uzupełniają  stanowiąc  łącznie  opis  przedmiotu
zamówienia. Rysunki koncepcyjne nie przedstawiają wszystkich szczegółowych rozwiązań
zawartych  w  części  opisowej.  Koncepcja  sanitarna  w  pełni  opisuje  założony  sposób
odwodnienia budynku z zaznaczeniem konieczności  wykonania przelewów awaryjnych,
natomiast  koncepcja  architektoniczna  pokazuje  tylko  schematycznie  elementy
odwodnienia nie wskazując konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Zarówno z koncepcji
sanitarnej  jak  i  architektonicznej  nie  wynika  że  należy  wykonać  "podwójną  instalację
kanalizacji".  Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  przelewy  awaryjne  należy  wykonać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretne
rozwiązania sposobu wykonania zabezpieczenia budynku przed ryzykiem przelewania się
wód opadowych do budynku lub przeciążenia konstrukcji, ma zawierać opracowana przez
wykonawcę  dokumentacja  projektowa.  Należy  zapewnić  alternatywną  drogę
odprowadzenia nadwyżki wody opadowej z dachu poprzez wyprowadzenie opadu na teren
wokół budynku bez „podpinania” do systemu orurowania budynku oraz kanału kanalizacji
deszczowej poprzez przelewy w attyce, zgodnie z opisem do koncepcji sanitarnej.

189.  Prosimy  o  informację  czy  armaturę  czerpalną  należy  zastosować  wykonaniu
wandaloodpornym  we  wszystkich  łazienkach,  czy  tylko  ogólnodostępnych?  Prosimy  o
wskazanie, które łazienki będą ogólnodostępne.
Ad. 189. Zgodnie z PFU p. 2.11 "Wymagania dotyczące instalacji wody" armatura w wersji
wandaloodpornej  winna  być  zamontowana  w  sanitariatach  ogólnodostępnych".
Zamawiający  informuje,  że  za  sanitariaty  ogólnodostępne  należy  rozumieć  wszystkie
sanitariaty zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.11 poprzez
dodanie zdania: "Jako sanitariaty ogólnodostępne należy rozumieć wszystkie sanitariaty
zlokalizowane  na  kondygnacji  0  oraz  pomieszczenie  dla  rodzica  z  dzieckiem".  W
załączeniu zmieniona treść PFU.
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190. Prosimy o informację, czy wykonanie węzła jest po stronie wykonawcy czy będzie w 
zakresie LPEC?
Ad. 190. Zamawiający informuje, że zaprojektowanie i wykonanie wymiennikowni jest po
stronie Wykonawcy. Wymiennikownia jest ujęta w PFU p.2.9.1. Zamawiający wymaga, aby
projekty wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego opracować w taki sposób,
aby  była  możliwość  uzyskania  odrębnego  pozwolenia  na  budowę  dla  przyłącza
ciepłowniczego i odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla wymiennikowni. 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego
należy opracować w taki sposób, aby była możliwość uzyskania odrębnego pozwolenia na
budowę dla przyłącza ciepłowniczego i odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla
wymiennikowni". W załączeniu zmieniona treść PFU.

191. Prosimy o informację, który z dokumentów przetargowych jest nadrzędny w 
przypadku występowania rozbieżności pomiędzy nimi; Koncepcja czy też Program 
Funkcjonalno-Użytkowy?
Przykład:
Koncepcja instalacji sanitarnych 

PFU
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Ad. 191.  Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty przetargowe są równorzędne.
Nie ma rozbieżności w podanej ilości powietrza wentylacyjnego. W Koncepcji podano ilość
powietrza  dla  każdego  z  dwóch  układów  wentylacyjnych,  tj.  15500  i  18500  m3/h,
natomiast w PFU podano sumaryczną wielkość, która stanowi sumę obydwu układów, tj.
34000 m3/h ( = 15500 + 18500 ). Są to wartości szacowane, dokładne wyliczenie ilości
wymaganego powietrza wentylacyjnego winno nastąpić na etapie projektu budowlanego.
Jednocześnie  Zamawiający informuje, że ilość powietrza wentylacyjnego należy przyjąć
zgodnie z Koncepcją, tj. min. 30 m3/h na osobę.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami)
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
„Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej” poprzez wykreślenie: „zalecane
40 m3/h na osobę”. W załączeniu zmieniona treść PFU.

192. Prosimy o informację czy należy przyjąć 30m3/h na osobę (zgodnie z Koncepcją) czy
40m/h na osobę (zalecane zgodnie z PFU)?
Ad.  192. Zamawiający  informuje,  że  ilość  powietrza  wentylacyjnego  należy  przyjąć
zgodnie z Koncepcją, tj. min. 30 m3/h na osobę. W związku z powyższym działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów
zał.  nr  1  do SIWZ w zakresie PFU p.  2.6.  „Wymagania dotyczące instalacji  wentylacji
mechanicznej”  poprzez  wykreślenie:  „zalecane  40  m3/h  na  osobę”.  W  załączeniu
zmieniona treść PFU.

193. Zgodnie z PFU w salach konferencyjnych i punkcie obsługi klienta wymagane jest 
sterowane wydatkiem powietrza w zależności od stężenia CO2, natomiast w Koncepcji 
brak takiego wymogu. 
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Spełnienie wymogu sterowania od CO2, wymaga zastosowania regulatorów wydatku, 
czego nie przewiduje Koncepcja. Prosimy o informację czy dla sal konferencyjnych należy 
w takim razie zastosować sterowanie wydatkiem powietrza od CO2 czy tez nie jest to to 
wymagane?
Ad.  193.  Zamawiający potwierdza,  że zgodnie z  PFU pkt.  2.6  "Wymagania dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej" w  salach  konferencyjnych  i  punkcie  obsługi  klienta
wymagane jest sterowane wydatkiem powietrza w zależności od stężenia CO2. 
Jednocześnie działając  na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( tj.  Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załacznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  zał.  do  PFU
Koncepcji  instalacji  sanitarnych p.II.1. "Opis  projektowanej  instalacji  wentylacji"  poprzez
dopisanie: "W salach konferencyjnych i w punkcie obsługi klienta ilości powietrza winny
wynikać  również  z  funkcji  stężenia  CO2".  W  załączeniu  zmieniona  treść  Koncepcji
Instalacji sanitarnych.

194. Wg PFU istnieje wymóg stałej kontroli temperatury i wilgotności w pomieszczeniach 
Archiwum.

Zapis taki narzuca konieczność zastosowania szaf klimatyzacji precyzyjnej z 
nawilżaczami we wszystkich tego typu pomieszczeniach, jednak koncepcja nie 
przewiduje zapotrzebowania na energie dla takiej ilości szaf klimatyzacyjnych, gdyż 
przewidziano jedynie niezależne agregaty dla pom. serwerowni.
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Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach Archiwum nie należy spełniać 
wymogu 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu kontroli wilgotności oraz temperatury. W 
innym przypadku prosimy o podanie mocy szaf klimatyzacyjnych.

Ad.  194.  Zamawiający  potwierdza,  że  zgodnie  z  PFU  p.  2.6  "Wymagania  dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  pomieszczenia  archiwów i  składu  chronologicznego
należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67,  należy  więc  zapewnić  stałą
temperaturę i wilgotność wraz z kontrolą tych parametrów.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura  temperatura i  wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz
dopisanie w wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu:
"Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i składu
chronologicznego  należy  zaprojektowac  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynu dokumentów".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

195. W PFU występuje wymóg, który nie pojawia się w Koncepcji:

Powyższy zapis, narzuca na dostawcę okien i drzwi wyposażenie ich w kontaktrony, które 
będą dawały sygnał do sterowników jednostek klimatyzacyjnych. Prosimy o informację czy
ten wymóg należy spełnić, gdyż w koncepcji instalacji sanitarnej brak informacji na ten 
temat.
Ad.  195.  Zamawiający potwierdza,  że zgodnie z  PFU pkt.  2.7  "Wymagania dotyczące
instalacji  klimatyzacji"  należy  spełnić  warunek:  "Dodatkowo  należy  przewidzieć,  że
otwarcie  okna  lub  pozostawienie  otwartych  drzwi  w  pomieszczeniu  klimatyzowanym
spowoduje  z  odpowiednim  opóźnieniem  czasowym  wyłączenie  klimatyzacji  w  tym
pomieszczeniu". 
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Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów  załącznika  nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w Koncepcji
Instalacji  sanitarnych  w p.  II.6  poprzez  dopisanie:  "Dodatkowo należy  przewidzieć,  że
otwarcie  okna  lub  pozostawienie  otwartych  drzwi  w  pomieszczeniu  klimatyzowanym
spowoduje  z  odpowiednim  opóźnieniem  czasowym  wyłączenie  klimatyzacji  w  tym
pomieszczeniu". W załączeniu zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

196. Prosimy o informację czy w poniżej wymienionych w PFU pom. należy przyjąć 
elementy białego montażu :

Wg  Koncepcji  pomieszczenia  te  występują  na  poziomie  parteru  i  nie  ma  w  nich
wskazanych opisem elementów białego montażu.
Ad.  196 Zamawiający  potwierdza,  że  zgodnie  z  zał.  Nr  1  do  SIWZ  PFU  p.  2.12.1.
"Kanalizacja sanitarna": "w warsztacie i magazynie dla konserwatorów zamontować zlewy
jednokomorowe  –  komory  gospodarcze  ze  stali  nierdzewnej,  w  magazynie  dla
konserwatorów  przewidzieć  wpust  ściekowy  o  dużej  przepustowości".  Jednocześnie
działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany
treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie PFU  w  p.  2.12.1.  "Kanalizacja
sanitarna" poprzez wykreślenie w zdaniu:  "Na kondygnacji -1 w warsztacie i magazynie
dla  konserwatorów zamontować zlewy jednokomorowe –  komory  gospodarcze ze stali
nierdzewnej,  w  magazynie  dla  konserwatorów  przewidzieć  wpust  ściekowy  o  dużej
przepustowości" słów: "Na kondygnacji -1". W załączeniu zmieniona treść pfu.

197. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres przetargu nie przewiduje dostawy pomp ciepła lub 
gruntowym wymienników ciepła dla wytwarzania ciepła w budynku.
Ad. 197. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga zastosowania gruntowych wymienników
ciepła.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje  przedmiotowe  zamówienie  obejmuje
zaprojektowanie  i  wykonanie  obiektu  budowlanego.  Projektant  na  etapie  wykonywania
projektu  budowlanego  winien  dobrać  właściwe  urządzenia  w  zaprojektowanych  przez
siebie instalacjach. 

198.  Prosimy o podanie ilości telefonów i urządzeń komunikacyjnych i 
telekomunikacyjnych które należy ująć w ofercie.
 Ad. 198 Ilość telefonów jak i urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych jest 
określona w dokumencie  "Szczegółowe wytyczne projektowe w branży 
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. 
Leszczyńskiego 20 w Lublinie" pkt 15 Centrala telefoniczna ppkt 1-9. 

199.  Czy w zakresie zadania należy uwzględnić dostawę zestawów komputerowych, 
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych ? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i specyfikacji 
urządzeń.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 78 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



Ad. 199 Zamawiający informuje że  zakres zadania nie obejmuje  dostawy wyposażenia 
pomieszczeń biurowych  w zestawy komputerowe, drukarki , czy urządzenia 
wielofunkcyjne.

200. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie akapitu punktu 2.15 opracowania PFU 
dotyczącego obciążeń stropów napisanego kursywą o następującym brzmieniu:

W szczególności interesuje nas czy "dowolna aranżacja" dotyczy wyłącznie 
umiejscowienia ścian działowych w obszarze pomieszczeń biurowych  czy dotyczy to 
również funkcji pomieszczeń a co za tym idzie zwiększenia obciążeń użytkowych do 
wartości maksymalnych  narzuconych przez funkcję pomieszczenia o największym 
obciążeniu użytkowym (np. archiwum). 
Prosimy o doprecyzowanie wartości min 8kN/m2 i dokładnego określenia jakie obciążenia 
przypadają na tę wartość (warstwy wykończeniowe, ściany działowe, obciążenia użytkowe
?)
Ad. 200 Zamawiający informuje, że podana wartość dotyczy obciążeń użytkowych jakie 
mają przenosić stropy wszystkich kondygnacji budynku, "Dowolna aranżacja" dotyczy 
zarówno umiejscowienia ścian działowych jak i funkcji pomieszczeń i związanym z tym 
zwiększeniem obciążeń użytkowych.

201. Czy jest możliwe uzyskanie planów obciążeń dla projektowanego obiektu? Na 
podstawie dobranych obciążeń uzależnionych zapewne w dużej mierze od funkcji 
pomieszczenia będzie można optymalnie zaprojektować konstrukcję obiektu.
Ad. 201 Zamawiający informuje że w ramach koncepcji nie było opracowania " planów ob-
ciążeń dla projektowanego obiektu" . Przyjęcie obciążeń dla projektowanego budynku ma
być wykonane w ramach opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

202. Zgodnie  z  koncepcją  Instalacji  Elektrycznej  obiekt  Urzędu  Miasta  zostanie
wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie mniejszej niż 49 kWp i nie
większej niż 50kWp.
W opisie koncepcji instalacji elektrycznej  jest mowa o instalacji fotowoltaicznej w postaci
modułów na dachu.  Wg wstępnego sprawdzenie ilość paneli  dachowych wg koncepcji
instalacji  elektrycznej  posiada  jedynie  około  połowy  wymaganej  mocy  tj.  25  kWp.  W
związku  z  tym  prosimy  o  odpowiedź  czy  z  uwagi  na   brak  miejsca  należy  wykonać
instalację fotowoltaiczną o mocy równej 25 kWp?
Ad. 202 Zamawiający potwierdza, że obiekt należy wyposażyć w instalację fotowoltaiczną
na dachu o łącznej mocy nie mniejszej niż 49kWp i nie większej niż 50kWp. Zamawiający
nie  dopuszcza wykonania  instalacji  o  mocy 25kWp.  Na etapie  projektu  należy  dobrać
moduły  o  takiej  mocy  jednostkowej  i  takim  usytuowaniu  na  dachu,  żeby  zapewnić
spełnienie zapisów z Koncepcji.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 79 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



203. Zapisano w programie funkcjonalno-użytkowym że działka 26/1 przeznaczona pod
budowę  budynku  stanowi  drogę  wewnętrzną.  Zgodnie  z  założonymi  powierzchniami
pomieszczeń  budynku  oraz  koncepcją  architektoniczną,  w  obrębie  działki  jest
zlokalizowana  część  podziemna  budynku  oraz  kondygnacje  nadziemne.  Ponadto  na
bramie  wjazdowej  na  teren  sąsiedniej  działki  znajduje  się  tabliczka  z  napisem Droga
Pożarowa. 

Oferent ma pytania w związku z powyższym:
c Czy Zamawiający zapewnił uniemożliwienie wyłączne korzystania przez Oferenta z działki 

26/1 na czas realizacji Inwestycji?
d  W przypadku braku uzgodnienia czy Zamawiający przewidział etapowanie Inwestycji lub 

inną możliwość wykonania zadania.  Jeżeli tak to w jaki sposób?

Ad. 203  Zamawiający informuje że  dojazd do usytuowanej  za kamienicą  przy ul.
Leszczyńskiego 18 części  posesji  o nr 26/2, jest usytuowany na działce o nr 26/1,
której  właścicielem jest  Gmina Lublin.  Zgodnie  z  zapisami  w  Księdze Wieczystej,
działka ta nie jest obciążona, żadnymi prawami, roszczeniami lub ograniczeniami, w
związku z tym  nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu do opisywanego fragmentu
działki o nr. 26/2, przez okres realizacji inwestycji.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 80 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



204.  W  związku  z  zapisami  SIWZ  okt  5.5.2.2.a)  dot.  Dysponowania  osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia jak i doświadczenie, zwracamy się z wnioskiem
do  Zamawiającego  o  zmianę  zapisów  w  zakresie   wymagań.  Obecnie  Zamawiający
wymaga aby  projektant  każdej  branży  wykazał  się  doświadczeniem w projektowaniu  i
nadzorze nad realizacją  robót  w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego
budynku  użyteczności  publicznej  o  kubaturze  co  najmniej  50  000  m3.  Wnosimy  o
wykluczenie wymagania w zakresie nadzorów nad realizacją robót w zakresie budowy,
gdyż z wieloletniego doświadczenia Wykonawcy wynika, że znaczna część projektantów
nie pełni  nadzorów w ramach projektów w trakcie trwania budowy co nie oznacza, że
doświadczenie  ich  jest  mniejsze  czy  też  niepełne.  W  związku  z  tym  wnosimy  o
wykluczenie tego zapisu, jako nie istotnego dla postępowania.
Ad.  204  Zamawiający  nie  przewiduje  modyfikacji  treści  SIWZ  w  tym  zakresie

205  Czy  do  składanej  oferty  należy  dołączyć  zał.  Nr  5  t.j.:  Oświadczenie  o  części
zamówienia , której wykonanie wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom oraz o
firmach podwykonawczych?
Ad. 205 Zgodnie z pkt 10.6..3 SIWZ oraz wzorem załącznika nr 5 do SIWZ, Wykonawca
wraz  z  ofertą  winien  złożyć  Oświadczenie  o  części  zamówienia,  której  wykonanie,
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w
przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

206.  W związku z tym, że na etapie składania ofert  nie są jeszcze znane nazwy firm
podwykonawczych  czy  oferent  może  ograniczyć  się  do  podania  zakresów  robót  im
zlecanych?
Ad. 206 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określa zakres żądania informacji dotyczących
podwykonawstwa  w realizacji  określonego  zamówienia,  posługuje  się  sformułowaniem
„których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom”,  co  wskazuje,  iż  realizacja
przez  wykonawcę  obowiązku  informacyjnego  na  etapie  składania  ofert  może  nastąpić
wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza
zrealizować  określone  działania,  są  mu  w  tym  momencie  już  znane.  Uwzględniając
powyższe  należy  stwierdzić,  iż  dyspozycja  art.  36b  ust.  1  ustawy  Pzp,  nakładająca  na
zamawiających obowiązek  żądania  ujawnienia  informacji  dotyczących imion  i  nazwisk  (firm)
podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na
etapie  składania  ofert.  W  świetle  przepisów  ustawy  Pzp,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa.  W tej sytuacji
Wykonawca  winien  podać  część/zakres   zamówienia  przewidziane  do  podzlecenia
podwykonawcom.

207 1.Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ruchowe elementy wyposażenia tj. krzesła, 
stoliki, szafy nie są przedmiotem wyceny. 
Ad. 207 Zamawiający potwierdza , że  wszystkie ruchowe elementy wyposażenia tj. 
krzesła, stoliki, szafy nie są przedmiotem zamówienia. 

208. Prosimy o określenie wytycznych balustrad klatek schodowych. 

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 81 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



Ad. 208 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), dokonuje 
zmiany w zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w  pkt 2.4  przez dodanie : 
- balustrady klatek schodowych
Zastosować balustrady wys. 110cm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej – słupki i 
pochwyt fi 42mm mocowanie do czoła biegów. Wypełnienie ażurowe z tego samego 
materiału co balustrada (pręty lub rurki 20mm o rozstawie zgodnie z przepisami) W 
załączeniu zmieniony opis do PFU

209. Prosimy o określenie wytycznych materiałowych dla lady recepcyjnej. 
Ad. 209 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843Ze zmianami), dokonuje 
zmiany w zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w pkt 2.14. Wymagania 
dotyczące wyposażenia obiektu, przez dodanie zapisu:„Lada recepcyjna ma mieć 
zabudowę blatową o wysokości zabudowy frontowej 135cm. Pod blatem od strony 
pracownika na całej długości szafki zamykane z półkami. Blat lady ma być wykonany z 
płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 22 mm. Pod blatem 4 biurka pracownicze i 
na całej długości pozostałej szafki - Blaty biurek pracowniczych mają być wykonany z płyty
wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 mm.  Krawędź biurka i szafek pracowniczych ma 
być trwale zabezpieczona okleiną PCV, ABS lub PP o grubości min 1,0 mm. Konstrukcja 
ma składać się ze stelaża oraz nóg „T” z płynną regulacją wysokości (tzw. system „tuba w 
tubie”). Zabudowa indywidualna na rozwiązaniach systemowych tego samego producenta 
– dostawcy mebli – projekt wykonawczy warsztatowy dostarczyć przed zamówieniem do 
akceptacji projektanta. W pełni modułowy system zabudowy recepcyjnej z możliwością 
wielokrotnego montażu i demontażu. Konstrukcja paneli wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo. Obustronne wypełnienie panela lady szkłem piaskowanym od strony 
frontowej. Elementy frontowe lady (cokołu i nadstawki) podświetlane systemem w 
technologii LED RGB. „ W załączeniu zmieniony opis do PFU

210. Prosimy o określenie wytycznych materiałowych dla parapetów wewnętrznych.
Ad. 210 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), dokonuje 
zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w  pkt 2.4  przez dodanie 
zapisu :”-   parapety wewnętrzne   Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr. 3cm – 
kolorystykę uzgodnić na etapie projektu” W załączeniu zmieniony opis do PFU

211 Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie AGD nie wchodzi w zakres wyceny. 
Ad. 211 Zamawiający potwierdza że  wyposażenie AGD nie wchodzi w zakres 
zamówienia.

212. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności opisu PFU i koncepcji w zakresie sufitów 
podwieszonych w zakresie grubości płyty w pomieszczeniach biurowych, w PFU wpisano 
gr. 25mm, natomiast w koncepcji architektonicznej 19mm. Który opis należy przyjąć jako 
obowiązujący? 
Ad. 212 Zamawiający nie precyzuje grubości płyt sufitów podwieszanych. Grubość płyt 
będzie wynikać z wymagań dotyczących parametrów akustycznych zgodnie z warunkami 
technicznymi.
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Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający
dokonuje modyfikacji zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU oraz koncepcji
architektonicznej   poprzez   skorygowanie  tabeli;  „„PROGRAM  UŻYTKOWY,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ. „  ,  opisu do  koncepcji   w pkt.  11.16
SUFITY oraz opisu do   PFU w pkt.  Wymagania dotyczące architektury.  W załączeniu
zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

213. zwracamy się z prośbą o załączenie wzoru:
- zobowiązania do udostępnienia zasobów oraz
-  wzoru  wykazu  wykonanych  robót  i  usług  (dokument  wymagany  na  wezwanie
Zamawiającego) w celu zapoznania się z jego treścią
Ad.  213  Zamawiający  nie  załącza  wzoru  zobowiązania  do   udostępniania  zasobów.
Jednakże Zamawiający w pkt 6.1.1.4 SIWZ  wskazał co w szczególności dokument taki,
musi określać.
Ponadto zamawiający na tym etapie postępowania nie udostępnia wzoru wykazu usług i
robót  budowlanych zgodnie z pkt.6.3.  SIWZ wykaz ten zostanie złożony  na wezwanie
zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

214. W związku z tym, że zał.  Nr 6 wykazu osób (dokument wymagany na wezwanie
Zamawiającego)  zawiera  tylko  do  uzupełnienia  informacje  na  temat  doświadczenia
kierownika kontraktu prosimy o uzupełnienie tego wykazu o pozostała kadrę kierowniczą,
która jest wymagana, zgodnie z informacją zawartą w SIWZ
Ad. 214 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa  Wykaz osób (wg
załącznika  nr  3), na  spełnianie  warunkow  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie
dysponowania minimum 1 osobą kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ  załącznik nr 6 służący do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doświadczenie
Kierownika/dyrektora  kontraktu. Wykaz  osób  z  pkt  6.3.6.3  z  pozostałymi  osobami
wymaganymi na potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonymi w
pkt 5.5.2.2 SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie złożony na wezwanie przez wykonawcę
którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

215. Czy w załączniku nr 3 podajemy tylko doświadczenie kierownika kontraktu? Czy na
etapie  składania  ofert  załączamy  tylko  jeden  właśnie  załącznik  nr  3  do  oferty,
potwierdzający doświadczenie kierownika kontraktu, które to kryterium jest punktowane?
Ad. 215  Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 i 10.6.4 SIWZ  wraz z ofertą należy złożyć dwa wykazy
osób zał. nr 3 i zał  nr 6. Załącznik nr 3 składany jest w celu potwierdzenia spełniania
warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  osoby  kierownika/dyrektora  kontraktu
legitymującą się wymaganym  przez Zamawiającego doświadczeniem (załącznik nr 3 do
SIWZ).  Załącznik  ten  składają  wraz  z  ofertą  wszyscy  Wykonawcy  w  celu  wykazania
spełnienie warunku udziału w postępowaniu natomiast załącznik nr 6 służy do dokonania
oceny Wykonawcy w kryterium doświadczenie Kierownika/dyrektora kontraktu.  Zgodnie z
pkt 10.6.4. SIWZ osoba ta  powinna być osobą tożsamą wskazaną w wykazie imion i osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) . 

216 W związku z zapisami SIWZ pkt 5.5.2.2 a) dysponowanie osobą/ami posiadającą/
posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowane  do projektowania w specjalności:
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-   architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi  posiadać doświadczenie
w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³
oraz  w  związku  z  tożsamymi  zapisami  dotyczącymi  osoby  projektanta  branży
konstrukcyjno  –  budowlanej;  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych  oraz  elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  zwracamy  się  do
Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, ze wymóg w zakresie nadzoru nad realizacją
robót  w zakresie  budowy kubaturowego obiektu  budowlanego odnosi  się  do  pełnienia
nadzorów autorskich przez projektanta danej branży.        
Ad. 216 Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał:
a) dysponowanie  osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności:
- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu  i  nadzorze  nad realizacją  robót  w   zakresie   budowy   kubaturowego   
obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 
000,00 m³,
- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać 
doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją   robót   w   zakresie   budowy   
kubaturowego   obiektu budowlanego: budynku użyteczności, o kubaturze co najmniej 
50000,00 m³,
-   drogowej (min. 1 osoba),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:● telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych   i kanalizacyjnych  (min.   1   
osoba)     -   przy   czym   osoba   ta   musi posiadać   doświadczenie   w   projektowaniu   i
nadzorze   nad realizacją  robót   w   zakresie   budowy   kubaturowego   obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,
- elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi 
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie 
budowy kubaturowego obiektu   budowlanego: budynku użyteczności  publicznej, o 
kubaturze co najmniej 50 000,00 m³,   
 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie 

217. Oferent w odniesieniu do podpunktów załącznika nr 1 „Wytyczne Funkcjonalne Za-
mawiającego – Wytyczne Funkcjonalne” prosi Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi:

Ad. 1 
- Do których pomieszczeń zamknięcie drzwi będzie realizowane automatycznie 
przez zamki mechaniczno-elektroniczne?
Ad. 6 Kontrola zamknięcia okien i drzwi do pomieszczeń biurowych z 
zabezpieczeniem pomieszczenia DRZWI
Wykonawca prosi o wskazanie w których pomieszczeniach biurowych mają być 
zastosowane czytniki, prosimy o potwierdzenie ilości. 
Czy rzeczywiście mają być zastosowane drzwi do pomieszczenia biurowego w    

klasie RC2?
Ad.7 Otwarcie i zamknięcie drzwi do pomieszczeń Archiwum/Zaplecze(Magazyn)
Czy rzeczywiście mają być zastosowane drzwi do pomieszczenia biurowego w 
klasie RC2?
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Ad. 8 Kontrola dostępu do pomieszczeń socjalnych
- Czy na rzutach oznaczenie pokój socjalny jest tożsamy z opisem pomieszczenie 
socjalne? Proszę wskazać, które drzwi są:

- otwierane i zamykane na klucz bez monitorowania stanu drzwi,
- z elektrozaczepem ewakuacyjnym i zworą elektromagnetyczną minimum 
250kg z kontaktronem do monitorowania stanu drzwi. Czy elektrozaczep i zwora
elektromagnetyczna mają rzeczywiście w być zamontowane jednocześnie przy 
tych samych drzwiach gdyż ich funkcje się dublują? 

Ad.9 Kontrola dostępu do pomieszczeń technicznych
Oferent prosi o wskazanie, które drzwi są:
- otwierane i zamykane z klucza bez monitorowania położenia drzwi
- otwierane i zamykane z klucza z kontaktronem do monitorowania położenia   

drzwi
- z zamkiem centralnym jednopunktowym na wkładkę bębenkową profilową 
klucz-klucz z zamontowanym mikroprzełącznikiem do informowania o pozycji 
zasuwki zamka

Ad.10 Kontrola dostępu do pomieszczeń technicznych (informatycznych)
Oferent prosi o podanie zaleceń Wydziału IT. 
W szczegółowych wytycznych w branży IT podano, że informacje odnośnie KD 
– „opis szczegółowy wymagań przekaże Wydział OR”.
Oferent prosi o wskazanie tych pomieszczeń na rzutach lub ich ilość.

Ad.11 System klucza grupowego MasterKey
Zgodnie z punktem 11 z załącznika nr 1. Wytyczne Funkcjonalne 
Wykonawca prosi :
- o przekazanie planu gospodarki kluczami,
- lub o podanie, do których pomieszczeń będzie stosowany: system klucza 
grupowego, klucz indywidualny lub ujednolicony, ewentualnie ich 
szacunkową ilość.

Ad. 217 Zamknięcie drzwi będzie realizowane automatycznie przez zamki mechaniczno-
elektroniczne w pomieszczeniach typu: archiwum, magazyn, pom. Techniczne oraz serwe-
rownia. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał. nr 1  do Wytycznych funkcjonal-
nych -  "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli 
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez 
dodanie w pkt.  IV/1 zapisu : „Zamknięcie drzwi będzie realizowane automatycznie przez 
zamki mechaniczno-elektronicznew pomieszczeniach typu: archiwum, magazyn, pom. 
Techniczne oraz serwerownia” W załączeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne -  za-
łącznik nr 1 "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz 
kontroli dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

Odnośnie Ad. 6. Zgodnie z  zał nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych -  "Wytyczne do syte-
mu magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostępu w nowoprojekto-
wanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " pkt.  IV/6 , czytniki mają być zasto-
sowane we wszystkich  pomieszczeniach biurowych, w ilości min 50 szt.  Niezbędna ilość 
urządzeń będzie wynikać z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej 
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uzgodnionej przez Zamawijącego. Zgodnie z Wytycznymi w kazdym pomieszczeniu biuro-
wym należy zastosować drzwi w klasie RC2.
Odnośnie ad 7. Zgodnie z  zał nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych -  "Wytyczne do sytemu
magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostępu w nowoprojektowa-
nym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " pkt. IV/ 6, w pomieszczeniach Archi-
wum/Zaplecze(Magazyn) nalezy zastosować drzwi w klasie RC2.
Odnośnie ad 8. Pokój socjalny jest pomieszczeniem socjalnym. Zgodnie z  zał nr 1  do Wy-
tycznych funkcjonalnych -  "Wytyczne do sytemu magazynowania i monirorowania obiegu 
kluczy oraz kontroli dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyń-
skiego 20 " pkt.  IV/68 , wszystkie pomieszczenia socjalne mają być wyposażone w monito-
rowanie stanu drzwi ( otwarcia/zamknięcia ) z elektrozaczepem oraz zworą elektromagne-
tyczną ( jednocześnie ).
Odnośnie ad 9. Zgodnie z  zał nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych -  "Wytyczne do syte-
mu magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostępu w nowoprojekto-
wanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " pkt.  IV/9 we wszystkich pomiesz-
czeniach technicznych należy zastosować monitorowanie położenia skrzydła drzwiowego; 
otwieranie i zamykanie oraz zamek centralny jednopunktowy na wkładkę bębenkową profi-
lową klucz-klucz z zamontowanym mikroprzełącznikiem do informowania o pozycji zasuw-
ki zamka. Rodzaj i ilość pomieszczeń będzie wynikać z opracowanej przez wykonawcę 
dokumentacji.
Odnośnie ad 10. Zamawiający uzupełnia zalecenia  Wydziału IT,  dotyczące kontroli dostę-
pu do pomieszczeń technicznych (informatycznych).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje
modyfikacji  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał nr 1  do Wytycznych funkcjonal-
nych -  "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez 
dodanie w pkt.  IV/10 zapisu: „10.1 Wymagania dla serwerowni.
Pomieszczenia serwerowni: kontrola dostępu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz sys-
tem sygnalizacji włamania (SSW). Wejście z holu komunikacyjnego. 
Pomieszczenie   serwerowni pod KD i SSW:   
1) Czytnik z klawiaturą: czytnik z głowicą 13,56MHz do czytania transponderów, klawiatura
do wprowadzania hasła PIN 
2) Czujka wykrywania ruchu tj. podczerwień oraz mikrofala (PIR + MW) + wbudowanym 
mechanizmem antymaskingu z ochroną antysabotażową montażu czujki do podłoża 
3) Sygnalizator optyczno akustyczny do KD oraz SSW do ustalenia z zamawiającym 
4) Zamontować system ostrzegawczy DSO, system dozoru wizyjnego, system PPOŻ w 
samej serwerowni i śluzie 
5) System automatycznego gaszenia gazem, wykonać śluzę przed serwerownią, wykonać 
test szczelności pomieszczenia serwerowni 
6) System oddymiania serwerowni po pożarze lub wybuchu, rozładowaniu się środka 
gaśniczego 
7) System klimatyzacji 
Drzwi   jednoskrzydłowe rozwierne do pomieszczenia serwerowni pod KD i SSW:  
1) Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie RC4, EI60, dymoszczelne, 
pomieszczeniu serwerowni wykonać śluzę z drzwiami 
2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy elektroniczny 
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3) Czujnik położenia zasuwki zamka dotyczy zamka centralnego i dodatkowego 
4) Przepust kablowy przeznaczony do bezpiecznego przeprowadzenia okablowania ze 
skrzydła drzwiowego do ramy drzwiowej (ościeżnicy) lub inne skuteczne rozwiązanie 
5) Zamek dodatkowy wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem położenia zasuwki 
6) Okucie budowlane wkładka w systemie MasterKey zgodnie z projektem 
7) Okucia antywłamaniowe, zabezpieczenia antysabotażowe, antykradzieżowe, 
włamaniowe i inne do ustalenia z ekspertem 
8) Czujnik zamknięcia skrzydła drzwiowego 
9) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napięcie DC 12V z kontaktronem i 
czujnikiem Halla
10) Przycisk wyjścia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu serwerowni 

UWAGA - projekt zabezpieczeń KD, SSW wykonać po wskazaniu lokalizacji serwerowni i 
omówieniu scenariusza dostępu z wydziałem IT przez projektanta 
Pomieszczenie   Punktu Dystrybucyjnego na wskazanych piętrach pod KD i SSW   
1) Wskazać projektantowi lokalizacje punktów dystrybucyjnych na Pietrach do 
zaprojektowania zabezpieczenia pomieszczeń Punktów Dystrybucyjnych 
2) Czytnik z klawiaturą: czytnik z głowicą 13,56MHz do czytania transponderów, klawiatura
do wprowadzania hasła PINU, zamontowany w środku pomieszczenia punktu 
dystrybucyjnego 
3) Zamontować system ostrzegawczy DSO 
OPIS dotyczy drzwi jednoskrzydłowe do Punktów Dystrybucyjnych pod KD i SSW 
1) Drzwi metalowe malowane farbą proszkową klasa RC2 
2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem położenia zasuwki 
3) Przepust kablowy 
4) Czujnik wysuwu zasuwki 
5) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napięcie 12V z kontaktronem i czujnikiem 
Halla 
6) Przycisk wyjścia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu Punktu Dystrybucyjnego

7) Okucie budowlane wkładka w systemie MasterKey zgodnie z projektem do 
zabezpieczenia serwerowni i punktu dystrybucyjnego 
UWAGA-projekt zabezpieczeń KD, SSW wykonać po wskazaniu lokalizacji Punktów 
Dystrybucyjnych 

10.2. Wymagania dla pomieszczeń szybów technicznych „szachty” 
kontrola dostępu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz system sygnalizacji włamania 
(SSW) wejście z holu komunikacyjnego. 

Drzw  i do pomieszczenia szybów technicznych pod KD i SSW   
1) Drzwi metalowe malowane farba proszkową EI60 RC4 
2) Okucie budowlane zamek centralny wpuszczany wielopunktowy 
3) Czujnik położenia zasuwki zamka 
4) Czujnik zamknięcia skrzydła drzwiowego 
5) Okucie budowlane wkładka bębenkowa profilowaw systemie MasterKey 
6) Samozamykacz, 
7) Okucie klamka-klamka lub gałka-klamka przeciwwłamaniowa, 
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8) Zabezpieczenie przed zablokowaniem wkładka bębenkowej profilowej w systemie 
MasterKey 
UWAGA-system kontroli dostępu i system sygnalizacji włamania do zaprojektowania 
po wskazaniu szybów technicznych”
W załączeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne -  załącznik nr 1 "Wytyczne do
sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli  dostępu  w
nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

  Niezbędna ilość pomieszczeń będzie wynikać z opracowanej przez wykonawcę doku-
mentacji projektowej uzgodnionej przez Zamawiającego.

Odnośnie ad 11.System klucza grupowego (MasterKey) będzie stosowany do pomiesz-
czeń biurowych, na każdym pietrze  indywidualny klucz grupowy (Masterkey).
Klucz indywidualny – drzwi wejściowe do budynku i pom. szczególnie chronionych  
(archiwum,  zaplecze (magazyny), serwerownia; jeżeli ma być ulokowana w budynku, 
maszynownia dźwigów, wyjście na dach, portiernia itp.).
Klucze ujednolicone – przegrody przeciwpożarowe na ciągach komunikacyjnych i klatkach
schodowych, toalety, pom. porządkowe, pom. Socjalne.
Ilość kluczy będzie uzależniona od przyjętych konkretnych rozwiązań w opracowanej 
przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych
-   "Wytyczne  do  sytemu magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez
dodanie w pkt.  IV/11 zapisu :”-System klucza grupowego (MasterKey) będzie stosowany
do pomieszczeń biurowych, na każdym pietrze  indywidualny klucz grupowy (Masterkey).
- Klucz indywidualny – drzwi wejściowe do budynku i pom. szczególnie chronionych  
(archiwum,  zaplecze (magazyny), serwerownia; jeżeli ma być ulokowana w budynku, 
maszynownia dźwigów, wyjście na dach, portiernia itp.).
-Klucze ujednolicone – przegrody przeciwpożarowe na ciągach komunikacyjnych i 
klatkach schodowych, toalety, pom. porządkowe, pom. Socjalne.
-  Ilość kluczy będzie uzależniona od przyjętych konkretnych rozwiązań w opracowanej
przez  wykonawcę  dokumentacji  projektowej.  W  załączeniu  skorygowane Wytyczne
funkcjonalne -   załącznik  nr  1  "Wytyczne do sytemu magazynowania  i  monitorowania
obiegu kluczy oraz kontroli  dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul.
Leszczyńskiego 20

218 Oferent w odniesieniu do załącznika nr 1 „Wytyczne Funkcjonalne Zamawiającego – 
Wytyczne Funkcjonalne” prosi Zamawiającego o określenie funkcji które mają spełniać 
drzwi w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Pozwoli to Oferentowi na optymalny 
dobór wyposażenia drzwi w zależności od funkcji jaką mają spełniać.
Ad. 218 W ramach opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o 
wytyczne, należy dobrać odpowiednie wyposażenie drzwi w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 88 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



219. Likwidacja kolizji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami z PFU spowoduje odcię-
cie na budynku na sąsiedniej działce przy ul. Leszczyńskiego 18 od możliwości odprowa-
dzania ścieków.
Prosimy o informację czy Zamawiający chce aby wykonanie przebudowy przyłącza kanali-
zacji sanitarnej do sąsiedniego budynku wraz z połączeniem z istniejącą instalacją we-
wnętrzną tego budynku zostało uwzględnione w ofercie Wykonawcy? Jeżeli tak to Oferent 
prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną umożliwiającą we-
ryfikację stanu istniejącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz miejsce włączenia nowe-
go przyłącza kanalizacji sanitarnej dla sąsiedniego budynku przy ul. Leszczyńskiego 18, 
bądź przekazania wytycznych co do sposobu wykonania przebudowy.
Ad. 219. Budynek Urzędu Miasta jest planowany na działce przy ul. Leszczyńskiego 20,
natomiast  istniejący budynek przy ul.  Leszczyńskiego 18 zlokalizowany jest na działce
sąsiedniej i nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Zgodnie z pfu p.2.15 "Zamawiający
nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sąsiadujące". W związku z powyższym
Zamawiający  nie  przewiduje  przebudowy  wewnętrznej  instalacji  podposadzkowej  w
budynku  przy  ul.  Leszczyńskiego  18.  Jednocześnie  z  uwagi  na  kolizję  z  budynkiem
projektowanym  Zamawiający  wymaga  wykonania  jako  nowe  przyłącza  i  instalacji
kanalizacji  sanitarnej  zewnętrznej  do  budynku  przy  ul.  Leszczyńskiego  18.  Zakres
przebudowy:  od  granicy  działki  nr  25/1,  tj.  zewnętrznej  ściany  budynku  przy  ul.
Leszczyńskiego  18  do  istniejącej  sieci.  Zgodnie  z  pfu  p.  2.3  "Wszystkie  przyłącza
nowoprojektowane  z  włączeniem  do  istniejących  sieci.  W  przypadku  kolizji
projektowanego  budynku  lub  elementów  zagospodarowania  terenu  z  istniejącą
infrastrukturą  podziemną  należy  przewidzieć  przebudowę  na  wymaganych  odcinkach
istniejących sieci".
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.10 "Przyłącza"
poprzez dodanie zdania:  "Należy wykonać  jako  nowe  przyłącze i  instalację  kanalizacji
sanitarnej  zewnętrznej do budynku przy ul. Leszczyńskiego 18. Zakres przebudowy - od
granicy  działki  nr  25/1,  tj.  zewnętrznej  ściany budynku przy  ul.  Leszczyńskiego 18 do
istniejącej  sieci.  Sposób  wykonania  przebudowy  winien  być  rozwiązany  w  projekcie
budowlanym,  a  na  czas  przebudowy  Wykonawca  winien  zapewnić  odbiór  ścieków  z
sąsiedniej posesji”. W załączeniu zmieniona treść PFU.

220. prosimy  o  przekazanie  wytycznych  dotyczących  sterowania  oświetleniem w  czę-
ściach wspólnych. Czy oświetlenie ma być sterowane z poziomu BMS czy DALI lub przy
pomocy czujników ruchu?
Ad. 220 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje
zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8
Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje zapis:
„Oświetlenie ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
być zrealizowane w oparciu o system z protokołem DALI wykorzystujący  dodatkowo
czujki ruchu, z możliwością centralnego sterowania oświetleniem (z jednego miejsca na
każdym piętrze sterowanie oświetleniem danego piętra oraz dodatkowo z jednego miejsca
na parterze sterowanie całym budynkiem).
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Oświetlenie  punktu  obsługi  klienta  oraz  sal  konferencyjnych  ma  być  zrealizowane  w
oparciu o system z protokołem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oświetlenie  sanitariatów oraz  garażu  podziemnego  ma być  zrealizowane  w oparciu  o
czujki ruchu.
We  wszystkich  pozostałych  pomieszczeniach  należy  wykonać  oświetlenie  załączane
łącznikami.“ W załączeniu Errata E1 do koncepcji.

221 Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie GW będzie dostawa, montaż, uruchomienie
systemu do integracji wszystkich instalacji niskoprądowych tj. KD, SSP, CCTV, SSWiN   
Ad.  221 Zgodnie  z  załącznikiem nr  2  Wytyczne  Funkcjonalne  Zamawiającego  pkt  12
wszystkie systemy muszą być zintegrowane.

222. Prosimy o przekazanie rysunków w lepszej jakości, ponieważ z otrzymanych rysun-
ków nie da się odczytać wszystkich informacji.
Ad.  222  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia  dokumentacji  w  innej  formie  niż
zamieszczona na stronie. Załączona dokumentacja jest  czytelna.

223. Prosimy o informacje ile mamy przewidzieć stacji do ładowania pojazdów elektrycz-
nych? Prosimy o podanie parametrów urządzenia.
Ad. 223 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje
zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8
Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje zapis:
"Należy przewidzieć min. 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych o parame-
trach..."  W załączeniu Errata E1 do koncepcji

224. Prosimy o potwierdzenie, ze nie musimy wyceniać agregatu prądotwórczego
Ad. 224 Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi agregat prądo-
twórczy. 

225. Prosimy o przekazanie wytycznych do wyceny przyłącze telefonicznego
Ad. 225 Przyłącze należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 10  dokumentu
„Szczegółowe wytyczne projektowe w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla
nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie”.

226. Prosimy o informacje czy z projektowanym budynkiem kolidują jakieś sieci elektrycz-
ne/ teletechniczne
Ad. 226 Zamawiający nie posiada informacji na temat kolizji projektowanego budynku z
sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi. Pozyskanie warunków usunięcia kolizji  jest po
stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami  § 2 ust 2 pkt A ppkt .6, § 2 ust 2 pkt A1
ppkt.5 oraz § 3 ust. 5 pkt 7 wzoru umowy .

227. Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących oświetlenia terenu zewnętrznego, in-
stalacji zewnętrznych
Ad. 227 Zgodnie z zapisami PFU pkt 2.3 Wymagania Zamawiającego do elementów małej
architektury, należy wykonać oświetlenie terenu otoczenia budynku, dojazdów oraz dojść
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od strony drogi publicznej i terenu parku, zgodnie z przepisami umożliwiające bezpieczne
poruszanie się po zapadnięciu zmroku.

228.  Na  str.  26  PFU  zapisano:  „Wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: Dopuszcza się tolerancję w
powierzchni  w  wymiarowaniu  dla  powierzchni  budynku+/-  2%  (...)”.  Czy  w  myśl
przytoczonego zapisu, przy zachowaniu podanej tolerancji dla powierzchni budynku oraz
spełnieniu  wymogów Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065], Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany innych parametrów
np. kubatury netto budynku, wysokości kondygnacji ? 
Ad.  228 Zamawiający  informuje  że  podana  tolerancja  dotyczy  powierzchni  budynku,
natomiast kubatura budynku będzie wynikać z opracowanego przez Wykonawcę projektu
budowlanego. W projekcie należy przyjąć wysokość kondygnacji nie mniejszą niż podana
w koncepcji. 

229.  Według  opisu  znajdującego  się  w  koncepcji  sanitarnej:  „Główną  instalację
rozprowadzającą wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji oraz piony instalacji zaprojektowano
z  rur  stalowych  ocynkowanych  cienkościennych  łączonych  zaciskowo”.  Takie  rury  nie
posiadają dopuszczenia do stosowanie w instalacjach wody pitnej. Jaki materiał dla rur
wody zimnej, ciepłej  i  cyrkulacyjnej należy zastosować w pionach oraz na kondygnacji
podziemnej; rury PP, Inox, czy też inne? 
Ad.  229.  Zamawiający  informuje,  należy  zastosować  rury  ze  stali  nierdzewnej
cienkościenne łączone zaciskowo,  mające dopuszczenie do stosowania  w instalacjach
wody pitnej. W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze
zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie
załącznika do PFU "Koncepcja instalacji sanitarnych” w pkt. IV.2 „Instalacja Wody” poprzez
wykreślenie zdania o treści: „Główną instalację rozprowadzającą wody zimnej, ciepłej oraz
cyrkulacji  oraz  piony  instalacji  zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych
cienkościennych  łączonych  zaciskowo”,  a  wpisanie  zdania:  „Główną  instalację
rozprowadzającą, tj. poziomy oraz piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z
rur ze stali nierdzewnej, cienkościennych łączonych zaciskowo, mających dopuszczenie
do  stosowania  w  instalacjach  wody  pitnej”  oraz  wykreślenie  części  zdania  o  treści:
„natomiast dla większych średnic zastosowano rury stalowe ocynkowane cienkościenne” i
dopisanie:  „natomiast  dla  większych  średnic  zastosowano  rury  ze  stali  nierdzewnej,
cienkościenne  łączone  zaciskowo”.  W  załączeniu  zmieniona  treść  Koncepcji  instalacji
sanitarnych.

230. W odniesieniu do normy EN378,  gdzie układy freonowe 3-rurowe mają objętości
czynnika ok 28-40 kg w każdym z układów, czy w budynku należy przewidzieć system
detekcji wycieku freonu w poszczególnych pomieszczeniach? 
Ad. 230.  Zamawiający informuje, że należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu
dla  wszystkich  układów,  które  zgodnie  z  normą  EN  378  będą  tego  wymagały.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU 
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-  w p. 2.7 poprzez dopisanie:  "Należy przewidzieć system detekcji  wycieku freonu dla
wszystkich układów, które zgodnie z normą EN 378 będą tego wymagały” oraz załącznika
do PFU Koncepcji instalacji sanitarnych
- w p. II.6. poprzez  dopisanie: "Należy przewidzieć system detekcji  wycieku freonu dla
wszystkich układów, które zgodnie z normą EN 378 będą tego wymagały”.
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

231 W koncepcji  architektonicznej  widnieje  zapis:  „Szkło  bezpieczne  o  podwyższonej
odporności minimum P4 w całym budynku.” Szkło P4 jest szkłem o bardzo wysokiej klasie
bezpieczeństwa  i  stosowane  jest  jako  szkło  antywłamaniowe.  Czy  Zamawiający
dopuszcza  zastosowanie  szkła  P4  tylko  w fasadach,  oknach i  drzwiach  zewnętrznych
znajdujących na parterze, a w pozostałych przypadkach (fasady, okna, stolarka drzwiowa
wewnętrzna) zastosowanie szkła bezpiecznego P2 ( dwie tafle szkła i dwie folie)?
Ad. 231. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

232. czy  budynki,  które  podlegają  rozbiórce  są  obecnie  użytkowane?  kiedy  zostaną
przekazane gw i jakie koszty z tym związane są po stronie gw?
Ad.  232 Zamawiający  informuje,  że  teren  budowy  zostanie  przekazany  wykonawcy
zgodnie z zapisami  umowy par  4 ust  1  pkt  5.  Zamawiający zaprzestanie użytkowania
obiektów przed ich przekazaniem wykonawcy. Wykonawca ma uwzględnić wszelkie koszty
związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia (wg. własnej kalkulacji).

233.  prosimy  o  podanie  kubatury  i  rodzaju  budynków  podlegających  rozbiórce,
ewentualnie udostępnienie dokumentacji istniejącego budynku.
Ad.  233 Zamawiający  informuje,  że  nie  dysponuje  dokumentacją,  która  odzwierciedla
rozwiązania projektowo/konstrukcyjne istniejących budynków. Niezbędna inwentaryzacja
ma być wykonane przez  wykonawcę w ramach realizacji prac projektowych dotyczących
rozbiórek istniejących budynków ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy) 

234. prosimy o wskazanie do kogo należy materiał z rozbiórek.
Czy usunięcie wyposażenia z budynków podlegających rozbiórce również jest po stronie
gw?
Ad.  234 Zamawiający  informuje,  że  obowiązki  wykonawcy  w  ramach  prowadzonych
rozbiórek są zawarte we wzorze umowy  par 3 ust.  7 pkt 53.  Wykonawca w ramach
rozbiórek  ma  usunąć  wszystkie  elementy  pozostałego  wyposażenia  budynku.  Budynki
zostaną przekazane do rozbiórki bez  wyposażenia  meblowego.

235. prosimy o podanie rzędnej posadowienia istniejących budynków na styku osi 1 oraz
13?
Ad. 235 Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją,  techniczną (projektów)
posadowienia  dotyczących  istniejących  budynków.  Niezbędna  inwentaryzacja  ma  być
wykonana przez  wykonawcę w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9
umowy) 

236. czy  wykonanie  przyłącza  ciepłowniczego  i  węzła  cieplnego  jest  po  stronie
generalnego wykonawcy?
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Ad.  236.  Zamawiający  informuje,  że  zaprojektowanie  i  wykonanie  wymiennikowni  i
przyłącza ciepłowniczego jest po stronie Wykonawcy, wymiennikownia jest ujęta w PFU
p.2.9.1,  przyłącze  ciepownicze  w  PFU  p.  2.10.  Zamawiający  wymaga,  aby  projekty
wymiennikowni  i  przebudowy przyłącza ciepłowniczego opracować w taki  sposób,  aby
była możliwość uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę dla przyłącza ciepłowniczego
i odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla wymiennikowni. 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego
należy opracować w taki sposób, aby była możliwość uzyskania odrębnego pozwolenia na
budowę dla przyłącza ciepłowniczego i odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla
wymiennikowni". W załączeniu zmieniona treść PFU.

237. czy pomieszczenia biurowe mają być ogrzewane i chłodzone wyłącznie przez układ
vrv, bez ogrzewania grzejnikami? 
Ad. 237. Zgodnie z Koncepcją instalacji sanitarnych p. III.2. grzejniki przewidziane są w:
"pomieszczeniach  pomocniczych,  technicznych,  porządkowych,  archiwach  oraz  na
klatkach schodowych i przedsionkach ppoż. Ogrzewanie pomieszczeń biurowych będzie
realizowane z zastosowaniem systemu grzewczo-chłodniczego freonowego ze zmienną
objętością  czynnika  chłodniczego".  Jednocześnie  działając  na  postawie  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany treści  zapisów  załącznika   nr 1 do
SIWZ w zakresie PFU – Koncepcja instalacji sanitarnych w p. III.2. poprzez dopisanie po
słowie  "archiwach":  "składzie  chronologicznym,  magazynach".  W załączeniu  zmieniona
treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

238 Prosimy o informację,  czy w obiekcie należy przewidzieć system detekcji  wycieku
freonu w poszczególnych pomieszczeniach, w odniesieniu do normy EN378, gdzie układy
freonowe 3-rurowe mają objętości czynnika ok 28-40 kg w każdym z układów.
Ad. 238. Zamawiający informuje, że należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu
dla wszystkich układów, które zgodnie z normą EN 378 będą tego wymagały. 
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.7 poprzez
dopisanie: "Należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu dla wszystkich układów,
które zgodnie z normą EN 378 będą tego wymagały” oraz załącznika do PFU Koncepcji
instalacji  sanitarnych w p. II.6. poprzez  dopisanie: "Należy przewidzieć system detekcji
wycieku  freonu  dla  wszystkich  układów,  które  zgodnie  z  normą  EN  378  będą  tego
wymagały”. W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji
sanitarnych.

239 Prosimy  o  podanie  planowanej  ilości  użytkowników  w  celu  oszacowania  mocy
centralnego UPS-a. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania
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Ad.  239 Zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  Wytyczne  Funkcjonalne  Zamawiającego
przewidywana  liczba  pracowników  wynosi  572.  Minimalny  czas  podtrzymania  UPS
powinien wynosić 15 min.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843  ze zmianami),  Zamawiający  doprecyzował
zapisy  zał.  nr  1  do  SIWZ  dotyczące minimalnego czasu podtrzymania  UPS w  pkt  1
szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie - w załączeniu
szczegółowe wytyczne.

240. Czy w skład zestawu PEL musi wchodzić gniazdo DATA?
Ad. 240 Zamawiający potwierdza, że w skład zestawu PEL musi wchodzić gniazdo DATA.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843  ze zmianami),  Zamawiający  doprecyzował
zapisy   zał. nr 1 do SIWZ dotyczące zestawów PEL w  pkt 8 szczegółowych wytycznych
projektowych  w  branży  telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dla  nowego  budynku
biurowego  UM  przy  ul.  Leszczyńskiego  20  w  Lublinie-  w  załączeniu  szczegółowe
wytyczne.

241. Czy w zestawach PEL mają znajdować się gniazda RJ 45 podwójne czy pojedyncze?
Ad. 241 Zamawiający nie narzuca sposobu instalacji gniazd jedynie podaje ich ilość.

242 prosimy o podanie wymaganego czasu zapisu dla CCTV
Ad. 242 Zapis z kamer ma być przechowywany 30 dni.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.  Poz. 1843  ze zmianami),  Zamawiający  doprecyzował
zapisy  zał.  nr  1  do  SIWZ  dotyczące  przechowywania  zapisu  z  kamer  w   pkt.  4  i  5
szczegółowych wytycznych projektowych w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie - w załączeniu
szczegółowe wytyczne.

243 Czy dopuszczalne jest zastosowanie kabli Al. Od przekroju 16mm2?
Ad. 243 Działając na postawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami)  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów zał.  nr  1  do  SIWZ  w zakresie  koncepcji  Instalacji
Elektrycznych w pkt 7 Kable i przewody dodaje się zapis:
instalacji  zewnętrznych.  "Wszystkie  kable  i  przewody w budynku mają  być  miedziane.
Dopuszczalne jest stosowanie kabli aluminiowych . W załączeniu Errata E1 

244 Według opisu koncepcji sanitarnej dla instalacji wody pitnej należy przyjąć w wycenie 
rurociągi stalowe ocynkowane cienkościenne łączone przez zaciski 

Jednak rury te nie posiadają dopuszczenia do stosowanie w instalacjach wody pitnej. 
Prosimy o informację, jaki materiał rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy 
zastosować w pionach oraz na kondygnacji podziemnej; rury PP, Inox, czy tez 
inne?
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Ad.  244.  Zamawiający  informuje,  należy  zastosować  rury  ze  stali  nierdzewnej
cienkościenne łączone zaciskowo,  mające dopuszczenie do stosowania  w instalacjach
wody pitnej. W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze
zmianami),  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów załącznika  nr  1  do  SIWZ w
zakresie  PFU "Koncepcja  instalacji  sanitarnych”  w pkt.  IV.2  „Instalacja  Wody”  poprzez
wykreślenie zdania o treści: „Główną instalację rozprowadzającą wody zimnej, ciepłej oraz
cyrkulacji  oraz  piony  instalacji  zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych
cienkościennych  łączonych  zaciskowo”,  a  wpisanie  zdania:  „Główną  instalację
rozprowadzającą, tj. poziomy oraz piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z
rur  ze stali nierdzewnej, cienkościennych łączonych zaciskowo,  mających dopuszczenie
do  stosowania  w  instalacjach  wody  pitnej”  oraz  wykreślenie  części  zdania  o  treści:
„natomiast dla większych średnic zastosowano rury stalowe ocynkowane cienkościenne” i
dopisanie:  „natomiast  dla  większych  średnic  zastosowano  rury  ze  stali  nierdzewnej,
cienkościenne  łączone zaciskowo”.  W  załączeniu  zmieniona  treść  Koncepcji  instalacji
sanitarnych.

245. Prosimy o informację, czy w obiekcie należy przewidzieć system detekcji wycieku 
freonu w poszczególnych pomieszczeniach, w odniesieniu do normy EN378, gdzie układy 
freonowe 3-rurowe mają objętości czynnika ok 28-40 kg w każdym z układów.
Ad. 245. Zamawiający informuje, że należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu
dla  wszystkich  układów,  które  zgodnie  z  normą  EN  378  będą  tego  wymagały.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.7 poprzez
dopisanie: "Należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu dla wszystkich układów,
które zgodnie z normą EN 378 będą tego wymagały” oraz załącznika do PFU Koncepcji
instalacji  sanitarnych w p. II.6. poprzez  dopisanie: "Należy przewidzieć system detekcji
wycieku  freonu  dla  wszystkich  układów,  które  zgodnie  z  normą  EN  378  będą  tego
wymagały”. W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji
sanitarnych.

246 Wykonawca prosi o informację dot.  istniejących budynków: rodzaj  pokrycia dachu,
ściany, stropy, podłogi, okna, drzwi, instalacje, wraz z informacją z jakiego materiału są
wykonane.
Ad. 246 Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją, która odzwierciedla roz-
wiązania projektowo/konstrukcyjne istniejących budynków. Niezbędna inwentaryzacja ma
być wykonana przez  wykonawcę w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt
9 umowy)

247 Wykonawca prosi o wskazanie pomieszczeń, w których ściany należy wykończyć tyn-
kiem dekoracyjnym „weneckim”, o którym mowa w Koncepcji Architektonicznej pkt 11.14
Wykończenie Ścian Wewnętrznych. W tabeli „Program użytkowy, zestawienie powierzchni
pomieszczeń” brak tego typu wykończenia.
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Ad.  247 Zamawiający  nie  przewiduje  zastosowania  w  budynku  tynków dekoracyjnych
„weneckich” . Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w pkt. 11.14
WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH  poprzez wykreślenie zapisu: „Wykończenie
ścian  -  Tynk  dekoracyjny  „wenecki”  wewnętrzny  na  bazie  wapna,  przeznaczony  do
wykonania  efektu  Stiuk  Wenecki  na  ścianach  w  pomieszczeniach  podanych  w  tabeli
programu i wykończenia pomieszczeń.
PARAMETRY:
Naturalny materiał na bazie wapna - wysoka dyfuzja pary wodnej,
Rozcieńczanie - Produkt gotowy do użytku,
Czas schnięcia - Utwardzenie powierzchni i czas schnięcia: 8-12godzin w optymalnych 
warunkach (+15°C + 30°C przy wilgotności powierzchni < 10% i wilgotności względnej 
<75%)
Przygotowanie podłoża: Przed nałożeniem stiuku powierzchnie chłonne należy 
zagruntować rozcieńczonym 1:4 (max.1:6) z wodą. Powierzchnie sypkie lub niestabilne 
należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym rozcieńczonym 1 : 3 z wodą.
Przepuszczalność pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m² w ciągu 24 godzin  
Narzędzia i sposób nanoszenia - Paca INOX
Ilość warstw - Trzy
Materiały  wykończenia  ścian  sprecyzowano  w  zestawieniu  powierzchni  pkt.  2  -
PROGRAM UŻYTKOWY. W załączeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

248. W odniesieniu do § 2 ust.  2 lit.  A.1 pkt  9 j)  wzoru umowy  -  zwracamy się  o
udostępnienie warunków technicznych zarządców sieci i  dróg? Brak wiedzy w zakresie
wskazanych  warunków  uniemożliwia  sporządzenie  rzetelnej  wyceny  i   złożenie
konkurencyjnej oferty.
Ad. 248.  Zamawiający informuje, że Koncepcja Instalacji Sanitarnych oraz załączone do
pfu: informacja z MPWiK i  pismo z LPEC umożliwiają sporządzenie wyceny i  złożenie
oferty. W odniesieniu do § 2 ust. 2 A.1 pkt. 9 lit. j) wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ),
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 2 A pkt. 6 oraz § 2 ust. 2 A.1 pkt. 5 i § 3 ust. 5
pkt.  7   wzoru  umowy (zał.  Nr  8  do  SIWZ),  pozyskanie  niezbędnych  do projektowania
warunków, decyzji, opinii  i  uzgodnień (w tym warunków technicznych zarządców sieci i
dróg) leży po stronie Wykonawcy. 

249.    W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1 pkt 10 wzoru umowy -  wniosku o udostępnienie
następujących  dokumentów:  ,,Strategiczny  plan  adaptacji  dla  sektorów  i  obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" oraz ,,Ocena
ryzyka na potrzeby zarządzania  kryzysowego. Raport  o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego". Wnosimy o wyjaśnienie czy stanowią one integralną część SIWZ (w  tym
umowy)?
Ad.  249 W odniesieniu do § 2 ust.  2  A.1 pkt.  10 wzoru umowy (zał.  Nr  8 do SIWZ)
Zamawiający wyjaśnia, że wymienione w nim dokumenty tj. „Strategiczny plan adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do
roku 2030” i „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach
bezpieczeństwa  narodowego”  –  nie  stanowią  integralnej  części  SIWZ,  w  tym  wzoru
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umowy (nie są jej załącznikami). Dokumenty te dostępne są w BIP Ministerstwa Klimatu i
Środowiska oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

250.     W odniesieniu do §  2 ust. 2 lit. A.1 pkt 20 oraz § 2 ust. 2 It. C etap III wzoru
umowy- prosimy o wyjaśnienie czy niniejszy przetarg obejmuje wykonanie projektu czy
wykonanie projektu i budowa obiektu? Przedmiot przetargu pozostaje w sprzeczności ze
wskazanym zapisem.
Ad.  250 Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  kompletnej  wielobranżowej
dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  budowę  obiektu  biurowego  w  formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Nie pozostaje on w sprzeczności z postanowieniem § 2 ust. 2 A.1
pkt. 20 oraz § 2 ust. 2 C etap III wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Treść § 2 ust. 2 A.1 w
pkt.  20  wzoru  umowy (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  znajduje swoje  uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstąpienia  od  przedmiotu  zamówienia  dotyczącego zakresu wykonania
robót budowlanych (całości lub części) i konieczności wyłonienia ich wykonawcy w nowej
procedurze przetargowej. Podobnie treść § 2 ust. 2 C etap III w pkt. 1 wzoru umowy (zał.
Nr 8 do SIWZ) tj. pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego
dotyczącego  wyboru  wykonawcy  na  roboty  budowlane  odnosić  należy  do  obowiązku
Wykonawcy  (autora  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  objętej  zakresem
przedmiotu zamówienia) określonego w § 3 ust. 5 pkt. 33  wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ), w przypadku ewentualnego odstąpienia od przedmiotu zamówienia dotyczącego
zakresu wykonania robót budowlanych (całości lub części) i konieczności wyłonienia ich
wykonawcy w nowej procedurze przetargowej.

251.    W odniesieniu do §  2 ust. 2 lit. A.1pkt 28 wzoru umowy - Wnosimy  o przekazanie
dokumentu pn.: "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020". Wnosimy o wyjaśnienie czy
stanowi on integralną część SIWZ (w  tym  umowy)?
Ad.  251 W odniesieniu do § 2 ust.  2  A.1 pkt.  28 wzoru umowy (zał.  Nr  8 do SIWZ)
Zamawiający wyjaśnia, że wymieniony w nim dokument p.n.:
- "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020",nie stanowi integralnej części SIWZ, w tym
wzoru umowy (nie jest jej załącznikiem). Dokument ten dostępny jest na stronie interneto-
wej RPO Województwa Lubelskiego.

252.    W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1 pkt 28 wzoru umowy -  Wnosimy o przekazanie
dokumentu pn.: "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla  osób  z  niepełnosprawnościami.  Poradnik  dla  realizatorów  projektów  i  instytucji
systemu  wdrażania  funduszy  europejskich  2014-2020".  Wnosimy  o  wyjaśnienie  czy
stanowi on integralną część SIWZ (w  tym  umowy)?
Ad. 252 W odniesieniu do § 2 ust.  2  A.1 pkt.  28 wzoru umowy (zał.  Nr  8 do SIWZ)
Zamawiający wyjaśnia, że wymieniony w nim dokument p.n.:
- "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdraża-
nia funduszy europejskich 2014-2020", nie stanowi integralnej części SIWZ, w tym wzoru
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umowy (nie  jest  jej załącznikiem). Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej
RPO Województwa Lubelskiego.

253.    W odniesieniu do §  3 ust. 5 pkt  33) wzoru umowy - prosimy o wyjaśnienie czy
niniejszy przetarg obejmuje wykonanie projektu czy wykonanie projektu i budowa obiektu?
Przedmiot  przetargu  pozostaje  w  sprzeczności  ze  wskazanym  zapisem.  Proszę  o
wyjaśnienie  o  jaki  przetarg  miałoby  chodzić  w  ramach  obowiązku  Wykonawcy  do
udzielania ewentualnych wyjaśnień na zapytania?
Ad.  253 Przedmiot  przetargu  obejmuje  wykonanie  kompletnej  wielobranżowej
dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  budowę  obiektu  biurowego  w  formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Nie pozostaje on w sprzeczności z postanowieniem § 3 ust. 5 pkt.
33 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) i wynikającym z niego obowiązkiem Wykonawcy -
autora dokumentacji projektowo – kosztorysowej objętej zakresem przedmiotu zamówienia
do udzielania wyjaśnień na zapytania, który to obowiązek znajdzie swoje zastosowanie, w
przypadku  ewentualnego  odstąpienia  od  przedmiotu  zamówienia  dotyczącego  zakresu
wykonania  robót  budowlanych  (całości  lub  części)  i  konieczności  wyłonienia  ich
wykonawcy w nowej procedurze przetargowej.

254.    W odniesieniu do §  3 ust. 7 pkt 13) SIWZ wracam się   z prośba o wyjaśnienie, czy
Zamawiający  będzie  wskazywał  odpowiednie  punkty  poboru  mediów  określone  w
niniejszym postanowieniu umownym?
Ad. 254. Zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ wzorem umowy (paragraf 3, pkt 7, ppkt 13) oraz za-
pisami PFU (pkt 2.2 Przygotowanie terenu budowy) organizacja i utrzymanie zaplecza, w
tym zapewnienie wszelkich mediów należy do obowiązków Wykonawcy. 
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany tre-
ści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.16. "Zaplecze dla potrzeb Wyko-
nawcy" poprzez wykreślenie zdania "Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii
elektrycznej". W załączeniu zmieniona treść PFU.

255. W odniesieniu  do  §  3  ust.  7  pkt  39  wzoru  umowy  wnosimy o  wyjaśnienie,  czy
Zamawiający zna już  listę tych wykonawców lub listę branż, która będzie  wykonywać
niezbędne  roboty  budowlane  na  podstawie  odrębnych  umów? Jeśli  tak,  to  prosimy  o
stosowne informacje w tym zakresie -  celem uwzględnienia ww. w ofercie.
Ad.  255 Treść § 3 ust. 7 pkt 39  wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) odnosić należy do
zaistnienia  konieczności  wykonania  niezbędnych  dla  zrealizowania  zadania
inwestycyjnego robót budowlanych niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, a
zleconych na podstawie odrębnych umów - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -
innym  wykonawcom.  Będzie  to  zatem  wynikiem  bieżącej  oceny  stanu  faktycznego  i
okoliczności zaistniałych na terenie budowy, stąd Zamawiający nie może i nie posiada na
tym etapie listy takich wykonawców, którzy będą wykonywać ewentualne niezbędne roboty
budowlane na podstawie odrębnych umów ani też nie może i nie posiada na tym etapie
listy  branż robót,  których ta  sytuacja może dotyczyć.  Jak stanowi  przywołany powyżej
zapis umowny, warunki i zasady dotyczące możliwości wejścia i wjazdu na teren budowy
przez tych wykonawców będą określone w stosownych protokołach.
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256.   W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 45) i 52) wzoru umowy -  Wnosimy o wyjaśnienie kto
ponosi  odpowiedzialność  za  odkrycie  na  terenie  budowy  znalezisk  archeologicznych,
wykopalisk, niewybuchów, niewypałów itp.? Czy Zamawiający przewiduje w tym zakresie
wydłużenie terminu realizacji inwestycji i podwyższenie umówionego wynagrodzenia?
Ad. 256 Z treści zapytania Zamawiający wnioskuje, że dotyczy ono § 3 ust. 7 pkt. 51 i 52
wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). W odniesieniu do ww. postanowień wzoru umowy (zał.
Nr  8  do  SIWZ)  Zamawiający  wyjaśnia,  że  odpowiedzialność  za  odkrycie  na  terenie
budowy znalezisk  archeologicznych,  wykopalisk,  niewybuchów,  niewypałów itp.  ponosi
Wykonawca. Możliwość wydłużenia w tym zakresie terminu realizacji  inwestycji  została
przewidziana w § 26 ust. 1 pkt 5 lit. l) i ust. 2 ad pkt 5 lit. l) wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ).  Zmiana  postanowień  umowy  w  zakresie  podwyższenia  umówionego
wynagrodzenia  możliwa  będzie  w  okolicznościach  i  na  warunkach  określonych
odpowiednio w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
oraz w § 26 ust. 1 pkt. 8 i ust. 2 ad pkt 8 umowy (zał. Nr 8 do SIWZ), biorąc pod ocenę
konkretny stan faktyczny zaistniały podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

257. W odniesieniu do § 3 ust.  7 pkt  55) wzoru umowy- Wnosimy o wyjaśnienie,  czy
Zamawiający posiada stosowną decyzję na przetwarzanie i magazynowanie odpadów w
tym zakresie?
Ad. 257 W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 55 wzoru umowy Zamawiający wyjaśnia, że  nie
prowadzi działalności w zakresie przetwarzania i magazynowania odpadów. W przypadku
uznania że pozyskany destrukt będzie nadawał się do ponownego użytku, Zamawiający
wskaże  składowisko  na  które  wykonawca  wywiezie  pozyskany  destrukt,  prowadzone
przez podmiot   posiadający stosowne zezwolenia.   W przypadku uznania że pozyskany
materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego użytku, wykonawca zgodnie z § 3 ust. 7
pkt  54  będzie  musiał  go  zagospodarować  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

258. W odniesieniu do § 7 ust. 4 pkt 12) wzoru umowy -  wnosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający  dopuszcza  tworzenie  zabezpieczenia  w  formie  wpłaty  odpowiedniej
procentowej wartości na rachunek Zamawiającego;
Ad.  258 W  odniesieniu  do  §  7  ust.  4  pkt.  12  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ),
Zamawiający   wyjaśnia,  że  nie  dopuszcza  tworzenia  zabezpieczenia  w  formie  wpłaty
odpowiedniej procentowej wartości na rachunek Zamawiającego. Zgodnie z treścią ww.
postanowienia umownego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji  czy
rękojmi  za  wady  w  umowie  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  może  być
dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

259. §  7  UST.  5  wzoru  umowy-  wnosimy  o  wydłużenie  terminu  zapłaty  na  rzecz
podwykonawcy  z  21   dni  do  30  dni  (analogicznie  jak  w  stosunku  Zamawiający  -
Wykonawca);
Ad. 259 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 5 wzoru umowy (zał. Nr 8
do  SIWZ)  w  zakresie  wydłużenia  terminu  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo z 21 dni na 30
dni.
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260. § 11 ust. 2, § 12 ust. 1, § 13 ust. 2 wzoru umowy  -  wnosimy o uregulowanie umową
fakturowania w okresach 1-miesiąca (miesięcznych).
Ad. 260 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 ust. 2, § 12 ust. 1 i § 13 ust.
2 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że § 13 ust. 2
wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) stanowi, że: „(...) rozliczenie za wykonane elementy
(etapy) robót wynikające z wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót
budowlanych  (załącznik  Nr  4  do  umowy)  i  rzeczowo  –  finansowego  harmonogramu
realizacji robót budowlanych (załącznik Nr 3a do umowy), będzie się odbywało fakturami
częściowymi wystawianymi  nie częściej  niż w okresach miesięcznych,  po zakończeniu
miesiąca (…)”. 

261. Par. 11 ust. 1 i par. 12 ust. 6, par. 13 ust. 5 wzoru umowy -  przewidują odmienne
terminy zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (raz   21  dni,  raz   30   dni);
prosimy   o   wyjaśnienie i ujednolicenie zapisów z uwzględnieniem wymogów stawianych
wobec podwykonawców  w zakresie terminu zapłaty.
Ad. 261 W odniesieniu do postanowień § 11 ust. 1, § 12 ust. 6 i § 13 ust. 5 wzoru umowy
(zał. Nr 8 do SIWZ) Zamawiający wyjaśnia, że określają/rozgraniczają one terminy zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio za: wykonanie
poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej (30 dni), pełnienie
nadzoru autorskiego (21 dni) i za roboty budowlane tj. za wybudowanie zaprojektowanego
obiektu wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą (30 dni). Termin zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  w  umowie  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  określa  §  7  ust.  5  wzoru
umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) - w dziale nazwanym „Siły własne i Podwykonawcy w zakresie
robót budowlanych” - jako nie dłuższy niż 21 dni, co nie stoi w sprzeczności z art. 143 b
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykracza poza ustawowy termin 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzającej  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej.  Zamawiający  pozostawia  powyższe  terminy
umowne bez zmian.

262. Par. 14 ust. 3 wzoru umowy - wnosimy o skrócenie terminu weryfikacji dokumentacji
do maksymalnie 7 dni  roboczych.  Termin ten jest  zbyt  długi  w stosunku do przyjętych
terminów wykonania dokumentacji i realizacji całej inwestycji.
Ad. 262 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 14 ust. 3 wzoru umowy (zał. Nr
8 do SIWZ). Określony w nim termin weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji – 30
dni roboczych jest adekwatny do zakresu dokumentacji. 

263. § 16 ust. 4 wzoru umowy- wnosimy o skrócenie terminu odbioru robot zanikających i
ulegających zakryciu do 3 dni. Termin ten jest zbyt długi -  również porównując w stosunku
do terminów odbiorów częściowych (również 7 dni).
Ad. 263 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 16 ust. 4 wzoru umowy (zał. Nr
8 do SIWZ). Określony w nim termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – 7
dni roboczych to termin graniczny.

264. § 16 ust. 2 wzoru umowy- Wnosimy o rezygnację z warunku w zakresie cyt.: ,,W
przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 100 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



odkryć roboty lub wykonać otwory  niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu poprzedniego".
Ad. 264 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 16 ust. 2 wzoru umowy (zał. Nr
8 do SIWZ). 

265. § 16 ust. 10 wzoru umowy- wnosimy o skrócenie terminu dokonania czynności przez
Inspektora Nadzoru do maksymalnie 5 dni.
Ad. 265 Z treści zapytania Zamawiający wnioskuje, że dotyczy ono nie ust. 10, ale ust. 11
§  16  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ).  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  jego
modyfikację  tj.  na skrócenie terminu dokonania czynności  przez inspektora nadzoru w
zakresie  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  robót  oraz  potwierdzenia  stosownym
wpisem  do  dziennika  budowy  zakończenia  robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego.
Określony w § 16 ust. 11 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) termin - 10 dni licząc od daty
zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości
do odbioru końcowego - to termin graniczny.

266.  § 16 ust. 14 -16 wzoru umowy- Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie
odmawiał  dokonania  odbioru  tylko  w  przypadku  ujawnienia  wad  istotnych  przedmiotu
umowy?  Wnosimy ponadto o wyjaśnienie jaki minimalny termin przewiduje Zamawiający
na usunięcie wad?
Ad. 266 W odniesieniu do postanowień § 16 ust. 14 - 16 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiający wyjaśnia:
W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie  Zamawiającego
umożliwia  dokonanie  odbioru  końcowego  i  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego
zatem  o  wadach  nieistotnych,  które  nie  czynią  przedmiotu  robót  niezdatnym  do
umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I
ACa 1099/15). 
W § 16 ust. 15 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy  nadających  się  do  usunięcia,  których  stwierdzenie  w  ocenie  Zamawiającego
uniemożliwia  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie  protokołu  odbioru
końcowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zamówienia powodujących, że jest
on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle istotnych,
że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12), tj. o wadach
tego rodzaju, że uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu zamówienia,
wyłączających normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierających
mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając wartość
przedmiotu zamówienia (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V Ca 1302/17).
Zgodnie z art. 647 KC przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do
oddania  przewidzianego  w  umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z  projektem  i  z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogóle (czyli w
całości)  i  to  w  sposób należyty.  Inwestor  zobowiązuje  się  do  dokonania  wymaganych
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności
między innymi do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowiązku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy,
co  do  którego  nie  można  stwierdzić,  że  został  on  wykonany  w  całości  z  uwagi  na
stwierdzone  wady  -  braki,  bądź  został  wykonany  wadliwie  -  nieprawidłowo,  zatem  w
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sposób nienależyty tj. wyłączający normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierający mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie. Jeżeli  takie
okoliczności zostaną stwierdzone to wówczas Zamawiający dokona oceny czy możliwe
będzie dokonanie odbioru, czy też waga stwierdzonych wad (braków lub nieprawidłowości)
stanowiła będzie o niewykonaniu lub będzie nienależytym wykonaniem zamówienia.
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie  wad stosownie do ich  rodzaju,  specyfiki  i
innych  uwarunkowań,  np.   technologicznych  czy  podyktowanych  warunkami
atmosferycznymi.

267. § 19 ust. 2-8 wzoru umowy- Wnosimy o nadanie mu następującego brzmienia:
2.  W przypadku zwłoki  w wykonaniu wstępnego projektu budowlanego w stosunku do
terminu  określonego  w  §  5  pkt.  1  umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
3.  W  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  dokumentacji  geotechnicznej  oraz  projektów
budowlanych, projektów rozbiórek i informacji BIOZ w stosunku do terminu określonego w
§ 5 pkt.  2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  1
500,00  500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
4. W  przypadku zwłoki  w  wykonaniu  projektów   wykonawczych   oraz  pozostałych
opracowań  -   elementów dokumentacji projektowo - kosztorysowej im towarzyszących, w
stosunku  do  terminu  określonego  w  §  5  pkt.  3  umowy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę;  umowną w wysokości  2 000,00 500,00 zł  (słownie:  dwa tysiące
pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
5.  W  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu   dokumentacji   środowiskowej,  w  tym  raportu
oddziaływania  na środowisko w stosunku do terminu określonego w § 5 pkt. 4 umowy,
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę   umowną  w  wysokości  500,00  zł  (słownie:
pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
6.   W przypadku  zwłoki w wykonaniu  czynności nadzoru  autorskiego  w stosunku do
terminu określonego w § 3 ust. 6 pkt 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 2 000,00 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)za każdy
dzień zwłoki.
7.    W   przypadku   zwłoki   w  usuwaniu wad  przedmiotu    umowy  w  zakresie
dokumentacji   projektowo  -   kosztorysowej, ujawnionych  przy  odbiorze  lub w okresie
gwarancji  i  rękojmi,  Wykonawca   zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości
2  000,00 500,00  zł (słownie:  dwa tysiące  pięćset  złotych),  za  każdy dzień  zwłoki
liczony  od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
8.   W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę  terminu udzielania odpowiedzi na
zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie  zamówienia  lub Zamawiającego,
kierowane w trakcie trwania  procedury  udzielania  zamówienia  na roboty budowlane  w
oparciu  o dokumentację;  projektowo  -  kosztorysową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej
umowy,  w stosunku  do terminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 33 i § 5 pkt. 5 umowy,
Wykonawca zapłaci kartę umowną w wysokości 2 000,00 500,00 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
9.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:
a. za zwłokę; w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 2 i ust. 7 pkt 1 i pkt 2 tj. w
wykonaniu  i  uzgodnieniu  wykazu  scalonych elementów (etapów)  prac  dla  etapu  robot
budowlanych  (załącznik  Nr  4  do  niniejszej  umowy)  i   harmonogram6w   rzeczowo   -
finansowych  (załączniki   Nr  3  i   Nr  3a  do  niniejszej  umowy)  w  stosunku  do
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przyjętego  terminu,  w  wysokości  500,00  zł  (słownie:  pięćset  złotych),  za  każdy  dzień
zwłoki,
b. za  nieuwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego   do  harmonogramu
rzeczowo  -   finansowego realizacji  robot  budowlanych  (załącznik  Nr  3a  do  niniejszej
umowy),  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  7 pkt 2,  w wysokości  1000,00 500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
c. za  zwłokę;  w  wykonaniu  obowiązku  określonego  w  §  3  ust.  7 pkt  4  i  pkt  5,  tj.  w
przypadku  nieprzedłożenia Zamawiającemu    poświadczonej     ,,za   zgodność   z
oryginałem"    kopii   polisy   lub    innego   dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjętym
terminie, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,
d. za zwłokę; w  przekazaniu  Zamawiającemu  dokumentów  i  oświadczeń,  o  których
mowa w  §  3  ust.  7 pkt.  7 w stosunku do przyj1;tego terminu, w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych),  za każdy dzień zwłoki,
e.  za     zwłokę   w   wykonaniu    przedmiotu   umowy   w   zakresie   wybudowania
zaprojektowanego  obiektu  wraz  z infrastrukturą towarzyszącą  w stosunku  do terminu
określonego  w § 5 pkt. 6  w wysokości 3 000,00 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset
złotych),  za każdy dzień zwłoki,  z zastrzeżeniem, że  łączna kwota kary za zwłoki  nie
może przekroczyć 5 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 5 -
6,
f. za  zwłokę;  w  wykonaniu   poszczególnych  elementów  (etapów)  robót  w  stosunku
do  terminów  cząstkowych określonych  w  harmonogramie  rzeczowo  -   finansowym
realizacji  robot  budowlanych  (załącznik  Nr  3a  do niniejszej  umowy)  przekraczającą 3
miesiące,  w wysokości  1 000,00 500,00 zł  (słownie:  jeden  tysiąc pięćset złotych), za
każdy dzień zwłoki,
g.  w  przypadku  nieprzekazania  Zamawiającemu  w  określonych  w  umowie  terminach
kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 64 i 65 i w
§  16  ust.  9,  w wysokości   2  000,00 500,00  zł  (słownie:  dwa tysiące  pięćset  złotych)
jednorazowo,
h.    w  przypadku  braku  możliwości  rozpoczęcia  przez  Zamawiającego   czynności
odbiorowych  lub  przerwania czynności  odbiorowych z powodu okoliczności,  za które
odpowiada Wykonawca, w szczególności poprzez:
i.    nieprzekazanie bądź przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru,
ii.    brak oświadczeń  kierownictwa  budowy bądź innych dokumentów  poleconych  do
przygotowania  przez komisję; odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w wysokości 1 000,00 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każ-
dy dzień zwłoki tub przerwy,
9)        za  zwłokę w  usunięciu  ujawnionych  przy  odbiorze  końcowym  lub w  okresie
gwarancji,  wad  przedmiotu  umowy,  w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za
każdy dzień zwłoki,
10)      w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  na  etapie  realizacji  prac  projektowych,
od   ca/ego   zakresu   umowy   lub   od  pozostałego  do  wykonania  zakresu  prac
projektowych i od ca/ego zakresu dotyczącego wykonania robot budowlanych, z powodu
okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,   w  wysokości  5  %  wynagrodzenia
określonego w § 9 ust. 1,
11)    w przypadku odstąpienia od umowy po zakończeniu prac projektowych od całego
zakresu dotyczącego wykonania robot budowlanych,  z powodu  okoliczności,  za które
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odpowiada Wykonawca,   w wysokości 5  % łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 9 ust. 2 pkt 5 - 6,
12)       w  przypadku   odstąpienia   od  części   umowy  na  etapie  realizacji   robot
budowlanych,  z powodu  okoliczności,  za które odpowiada  Wykonawca,  w wysokości 10
5  % wartości  niewykonanej  części  umowy  dotyczącej  robot  budowlanych, usta/onej na
podstawie protokołu zaawansowania  robot i wykazu scalonych element6w (etapów) prac
dla etapu robot budowlanych (załącznik  Nr 5  do niniejszej umowy) oraz harmonogramu
rzeczowo -  finansowego  na realizacji robot budowlanych (załącznik Nr 4a do niniejszej
umowy),
13)      za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie  mu  do  wykonania  robót  objętych  zakresem   niniejszej   umowy  bez
zaakceptowania    umowy    o   podwykonawstwo  przez   Zamawiającego,  w wysokości
10 000,00 1 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony
przypadek,
14)      za  wykonywanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  którego
umowa  została  zaakceptowana, robot innych nit  zadeklarowane  do podwykonawstwa w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części  lub  całości
robót   przez   Podwykonawcę    lub   dalszego   Podwykonawcę    innego   niż
Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca,   którego  umowa  została  zaakceptowana
przez  Zamawiającego,  w  wysokości  10 000,00  1 000  zł (słownie: dziesięć tysięcy
jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
15)       w  przypadku  braku  zapłaty   lub   nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia
należnego  Podwykonawcom   lub  dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 1
000 zł (słownie: dziesięć tysięcy jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
16)      w   przypadku   nieprzedłożenia  Zamawiającemu   do  zaakceptowania  projektu
umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokości  5 000,00 1000 zł  (słownie: pięć tysięcy jeden tysiąc złotych), za
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany,
17)       w  przypadku  nieprzedłożenia   Zamawiającemu,  w  terminie  określonym  w  §  7
ust.   8   i/lub   11,    poświadczonej   ,,za  zgodność  z  oryginałem"   kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej  zmiany,  w wysokości  5  000,00 1000 zł  (słownie:  pięć tysięcy
jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej
zmiany,
18)      w  przypadku  braku zmiany  umowy  o  podwykonawstwo w zakresie  terminu
zapłaty,   o  którym   mowa   w  §   7  ust.  5,  w  wysokości  5 000,00  1000  zł  (słownie:
pięć tysięcy jeden tysiąc złotych), za każdy przypadek braku zmiany,
19)      w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę  lub dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących
wskazane w § 4 ust. 3 czynności lub nieprzedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym
terminie  dokumentów,  o  których  mowa w §  4  ust.  6,  w wysokości  5 000,00 1  000 zł
(słownie:  pięć tysięcy jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
20)       w przypadku niezłożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu w terminie o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 24, w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych),  za każdy dzień zwłoki,
21)       w  przypadku  prowadzenia  robot  bez  zatwierdzonego projektu  tymczasowej
organizacji   ruchu   i/lub   bez   złożenia   do  zarządcy  drogi  wniosku  o  zajęcie  pasa
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drogowego  na  czas  prowadzenia  robot,  w  wysokości  2 000,00  500,00  zł  (słownie:
dwa  tysiące  pięćset  złotych),  za  każdy  stwierdzony  przypadek,  lub  w  przypadku
prowadzenia   robot   niezgodnie   z  zatwierdzonym projektem tymczasowej  organizacji
ruchu, w wysokości 2 000,00  5 00,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy
stwierdzony przypadek,
22)       w  przypadku  zagubienia  lub  zniszczenia  dziennika  budowy  -   5 000,00  1000
zł  (słownie:  pięć  tysięcy jeden  tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
23)       w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonują roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP
tub  niezgodnie  z  zapisami  planu  BIOZ,  w  wysokości  500,00  zł (słownie: pięćset
złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
24)       za każdą  stwierdzoną  nieobecność  osób,  o których  mowa w § 23  ust.  3
odpowiedzialnych  ze  strony   Wykonawcy   za  realizację   przedmiotu  umowy  w  danej
branży podczas realizacji robot w tej branży, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  §  23
ust.  12 niniejszej  umowy,  w  wysokości  1 000,00  500,00  zł  (słownie:  jeden  tysiąc
pięćset  złotych).  za  każdy stwierdzony przypadek,
25)        za  niedotrzymanie  terminu określonego przez Zamawiającego,  dotyczącego
zmiany osoby w sytuacji, o której mowa w § 23 ust. 10, w wysokości 1 000,00 500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek.
Ad. 267 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 19 ust. 2 - 9 wzoru umowy (zał.
Nr 8 do SIWZ). 

268  § 19 wzoru umowy- Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje limit kar
umownych w odniesieniu do całości zastrzeżonych kar umownych wobec Wykonawcy?
Ad.  268 W  odniesieniu  do  postanowień  §  19  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje limitu kar umownych w odniesieniu do całości
zastrzeżonych  kar  umownych  wobec  Wykonawcy.  Jedynie  naliczenie  kary  umownej
przewidzianej w § 19 ust. 9 pkt. 5 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) tj. za  zwłokę w
wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wybudowania zaprojektowanego obiektu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w stosunku do terminu określonego w § 5 pkt. 6 wzoru umowy
(zał.  Nr  8  do  SIWZ)  –  obwarowane  zostało  limitem  w  wysokości  10  %  łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 5 – 6   wzoru umowy (zał. Nr 8 do
SIWZ). 

269  § 20 ust.  4 wzoru umowy - wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie
uprzednio wzywał Wykonawcę do usunięcia naruszeń przed ewentualnym skorzystaniem
z uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy?
Ad. 269 W odniesieniu do postanowień § 20 ust. 4 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiający potwierdza, że przed ewentualnym skorzystaniem przez niego z uprawnienia
w zakresie odstąpienia od umowy, uprzednio wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń.

270.  §  29  wzoru  umowy  -  wnosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  przewiduje
konieczność uzyskania po stronie Wykonawcy stosownych pozwoleń na magazynowanie
i/lub magazynowanie i przetwarzanie odpadów?
Ad. 270 W odniesieniu do postanowień § 29 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ) i mając też
na względzie obowiązki Wykonawcy określone w § 3 ust. 7 pkt. 22, 42 – 43 wzoru umowy
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(zał.  Nr  8  do  SIWZ),  po  stronie  Wykonawcy leży  uzyskanie  stosownych pozwoleń na
magazynowanie i/lub magazynowanie i przetwarzanie odpadów.

271.  §  30  ust.  1  wzoru  umowy  -  wnosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi
ewentualnie zgodę na dokonanie cesji na instytucje finansującą (m.in. bank) po stronie
Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia  należnego temu Wykonawcy?
Ad.  271 §  9  ust.  6  oraz  §  30  ust.  1  wzoru  umowy  (zał.  Nr  8  do  SIWZ)  dopuszcza
możliwość dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z umowy tj. w
zakresie należnego mu wynagrodzenia na rzecz wskazanych przez niego osób trzecich.
Jest to uwarunkowane uzyskaniem przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego,
przy czym decyzja w tym zakresie podejmowana będzie na etapie realizacji umowy. Nie
jest ona przedmiotem postępowania przetargowego.

272. Czy  w  ofercie  należy  uwzględnić  modernizację  /wymianę/  istniejącego  muru
oporowego.  
Ad. 272 Zamawiający informuje, że w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwiązać  sposób  realizacji  inwestycji  w  obszarze  istniejących  murów  oporowych.
Zgodnie  z  §  2  ust.  2  pkt  D  ppkt.  1a.  u  mowy  w ofercie  należy  uwzględnić  rozbiórki
obiektów kolidujących z realizowanym budynkiem w niezbędnym zakresie . Koncepcja nie
zakłada  jakiejkolwiek  ingerencji  w  tereny  sąsiadujące,  a  co  z  tym związane  wymianę
istniejących  na  granicy  tych  działek  murów  oporowych.  Jednocześnie  Zamawiający
informuje, że mur oporowy zlokalizowany na granicy działek od  strony Ogrodu Saskiego
podobnie jak obszar parku podlega ochronie konserwatorskiej.
W ramach prac projektowych wszelkie rozwiązania w  sąsiedztwie Parku Saskiego  będą
wymagały konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

273.  Prosimy o podanie lokalizacji  ścian oporowych  od strony ogrodu /pokazanych na
przekroju B-B  na poziome parteru/.
Ad. 273 Lokalizacja wszystkich obiektów istniejących jest pokazana na mapie do celów
projektowych stanowiącej załącznik do PFU.  W ramach realizacji zadania wykonawca ma
we  własnym zakresie  pozyskać  aktualną  mapę  do  celów  projektowych  oraz  wykonać
niezbędną inwentaryzację wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze realizacji.

274. Czy należy uwzględnić modernizację  /wymianę/  schodów zewnętrznych od strony
ogrodu.
Ad. 274 Zamawiający informuje, że w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwiązać sposób realizacji inwestycji w obszarze istniejących schodów od strony ogrodu.
Koncepcja  nie  zakłada  jakiejkolwiek  ingerencji  w  tereny  sąsiadujące.  Jednocześnie
Zamawiający informuje, że wszystkie elementy zagospodarowania na granicy działek od
strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku podlegają ochronie konserwatorskiej.
W ramach prac projektowych wszelkie rozwiązania w  sąsiedztwie Parku Saskiego  będą
wymagały konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 106 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



275 Czy cała Elewacja od strony zachodniej i wschodniej ma być wykonana z odpornością
ogniową REI120.
Ad. 275 Zamawiający informuje, że zgodnie z koncepcją architektoniczną przedmiotowy
budynek  częściowo  posiada  ściany  po  wschodniej  i  zachodniej  stronie  zlokalizowane
bezpośrednio  przy  granicy  działek  sąsiednich.  Ściany te  zaprojektowano  jako  pełne  a
przeszklenia w tych ścianach występują na dwóch ostatnich kondygnacjach użytkowych
budynku w pomieszczeniach.
Zarówno  elewacje  po  stronie  wschodniej  jak  i  zachodniej  na  kondygnacjach  5  i  6
zaprojektowane  jako  przeszklone  nie  będą  przekraczały  10%  powierzchni  ścian
oddzielenia pożarowego budynku.
Zamawiający  informuje,  że  przedmiotowy  budynek  powinien  zostać  zaprojektowany  i
wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  szczególności  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie:
§ 272. Ust.3. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od
strony  sąsiedniej  działki  ścianę  oddzielenia  przeciwpożarowego  o  klasie  odporności
ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5.
Zgodnie z ust. 4 dla przedmiotowego budynku zaklasyfikowanego do klasy B odporności
pożarowej,  ściany  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w  klasie
REI120 odporności ogniowej.
Zgodnie z ust. 6 na powierzchni 10% tych ścian mogą istnieć otwory z przeszkleniem w
klasie E30.
Niniejsze informacje zawarto również w uzupełnionej treści operatu zabezpieczeń ppoż.
oraz na rysunkach elewacji i rzutów w koncepcji architektonicznej. 
Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmian
zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu koncepcji architektonicznej, poprzez dodanie
w operacie zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu: „Ściany zlokalizowane bezpośrednio
przy granicy sąsiednich nieruchomości zaprojektowano jako pełne a przeszklenia w tych
ścianach występują wyłącznie na dwóch ostatnich kondygnacjach użytkowych budynku w
pomieszczeniach (nie stanowią obudowy dróg ewakuacji). Zarówno elewacje po stronie
wschodniej  jak i zachodniej  na kondygnacjach 5 i 6 zaprojektowane w taki sposób, by
przeszklenia nie przekraczały 10% powierzchni ścian oddzielenia pożarowego budynku
(otwory z przeszkleniem w klasie E30).”
W  załączeniu  zmieniona  treść  koncepcji  w  zakresie  operatu  zabezpieczeń
przeciwpożarowych  oraz  zmienione  rysunki   elewacji  oraz  rzutów  poszczególnych
kondygnacji budynku.

276. Prosimy o wskazanie lokalizacji ogrodzenia.
Ad. 276 Zamawiający informuje, że koncepcja nie zakładała konieczności wykonywania
nowych ogrodzeń. Lokalizacja wszystkich obiektów istniejących jest pokazana na mapie
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do  celów  projektowych  stanowiącej  załącznik  do  PFU.   W  ramach  realizacji  zadania
wykonawca ma we własnym zakresie pozyskać aktualną mapę do celów projektowych
oraz wykonać niezbędną inwentaryzację wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze
realizacji.

277. Prosimy o podanie planowanej ilości koszy i ławek na zewnątrz obiektu.
Ad.  277 Zamawiający  informuje,  że   ilość  koszy  i  ławek  będzie  wynikać z  przyjętych
rozwiązań projektowych.

278. Prosimy o podanie :
- ilości wkładek drzwiowych, które miałyby się znaleźć w Systemie Klucza Generalnego
(wykonawca zakłada, że drzwi na których będzie kontrola dostępu, nie będą wchodziły w
jego skład),
- ilości kluczy w ogóle (generalnych, grupowych i indywidualnych),
- ilości kluczy z transponderem.
Ad. 278 Zamawiający informuje że zgodnie  z  Wytycznymi funkcjonalnymi -  załącznik nr
1  "Wytyczne  do  sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20, wszystkie
wkładki  drzwiowe mają znaleźć  się  w systemie klucza generalnego oraz że wszystkie
klucze mają być z wbudowanym brelokiem zbliżeniowym- transponderem.   
Ilość  kluczy  będzie  uzależniona  od  przyjętych  konkretnych  rozwiązań  w  opracowanej
przez wykonawcę dokumentacji projektowej 

279  Z analizy  Koncepcji Architektonicznej jednoznacznie wynika, że z uwagi na przyjętą
w ilość przeszkleń oraz założoną odległość od sąsiadujących budynków, aby projektowany
budynek  spełniał  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  i
Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, ok.  65% powierzchni   fasad szklanych powinna być   wykonana  w klasie
odporności pożarowej E60, co skutkuje znaczącym wzrostem nakładów inwestycyjnych.
Czy  w  ramach  optymalizacji  kosztów  realizacji  i  eksploatacji  obiektu  Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmiany w elewacjach budynku np. poprzez zmniejszenie ilości
przeszkleń na elewacjach?
Ad. 279 Zamawiający  nie  dopuszcza wprowadzenia zmian w elewacjach budynku np.
poprzez zmniejszenie ilości przeszkleń na elewacjach.

280. Prosimy o informację jaka firma wyprodukowała depozytor kluczy obecnie używany
przez Zamawiającego. W pliku   Wytyczne funkcjonalne.pdf  w punkcie  1. Licencja i  2.
Program  zarządzający,  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  oprogramowania
kompatybilnego z posiadanymi przez siebie urządzeniami i oprogramowaniem., 
Ad. 280 Zamawiający nie wymaga aby depozytor kluczy był wyprodukowany przez firmę
która wyprodukowała urządzenia używane obecnie przez Zamawiającego.
Zamawiający  rezygnuje  z  wymogu  dostarczenia  oprogramowania  kompatybilnego  z
posiadanymi przez siebie urządzeniami i oprogramowaniem. 
Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowoprojektowanych
urządzeń  i  systemów  zabezpieczeń  fizycznych  w  planowanym  budynku.  Oprócz
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zabezpieczeń  mechanicznych  kluczowym  elementem  zabezpieczeń  fizycznych  na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma  posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał. nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
-   "Wytyczne  do  sytemu magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez
wykreślenie   zapisu  w  pkt.   III/2  :”-Dostarczone  oprogramowanie  musi  być  w  pełni
kompatybilne  z  aktualnie  użytkowanym  oprogramowaniem  Zamawiającego  (minimum:
wspólna  baza  danych  oraz  przydziały  do  kluczy),”  oraz  dodanie  pkt  III/3  o
treści  :”Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowo
projektowanych urządzeń i systemów zabezpieczeń fizycznych w planowanym budynku.
Oprócz zabezpieczeń mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczeń fizycznych na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji  polskiej.  W planowanym obiekcie powinny
funkcjonować  czytniki  o  standardzie  Mifare  Desfire  z  komunikacją  szyfrowaną.  Karty
powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli dostępu i być kompatybilne z
planowanym  depozytorem  kluczy.  System  KD  musi  być  kompatybilny  z  depozytorem
kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:
1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami. ”W  załączeniu  skorygowane Wytyczne  funkcjonalne  -   załącznik  nr  1

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 109 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



"Wytyczne  do  sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

281. Prosimy  o  informację  jaka  firma  wyprodukowała  urządzenia  i  oprogramowanie
kontroli dostępu używane przez Zamawiającego. W pliku   Wytyczne punkcjonalne.pdf  w
punkcie  1. Licencja i  2. Program zarządzający    Zamawiający wymaga dostarczenia
oprogramowania  kompatybilnego  z  posiadanymi  przez  siebie  urządzeniami  i
oprogramowaniem.
Ad.  281  Zamawiający nie  wymaga aby urządzenia i  oprogramowanie kontroli  dostępu
pochodziły  od  firmy  firmę  która  wyprodukowała  urządzenia  używane  obecnie  przez
Zamawiającego.
Zamawiający  rezygnuje  z  wymogu  dostarczenia  oprogramowania  kompatybilnego  z
posiadanymi przez siebie urządzeniami i oprogramowaniem. 
Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowoprojektowanych
urządzeń  i  systemów  zabezpieczeń  fizycznych  w  planowanym  budynku.  Oprócz
zabezpieczeń  mechanicznych  kluczowym  elementem  zabezpieczeń  fizycznych  na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma  posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
-   "Wytyczne  do  sytemu magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez
wykreślenie   zapisu  w  pkt.   III/2  :”-Dostarczone  oprogramowanie  musi  być  w  pełni
kompatybilne  z  aktualnie  użytkowanym  oprogramowaniem  Zamawiającego  (minimum:
wspólna  baza  danych  oraz  przydziały  do  kluczy),”  oraz  dodanie  pkt  III/3  o
treści  :”Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowo
projektowanych urządzeń i systemów zabezpieczeń fizycznych w planowanym budynku.
Oprócz zabezpieczeń mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczeń fizycznych na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
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dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.  ”.W  załączeniu  skorygowane Wytyczne  funkcjonalne  -   załącznik  nr  1
"Wytyczne  do  sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

282.  Prosimy  o  informację  jaka  firma  wyprodukowała  urządzenia  i  oprogramowanie
systemu sygnalizacji włamania i napadu posiadany przez Zamawiającego.
Ad. 282 Zamawiający nie wymaga aby urządzenia i oprogramowanie systemu sygnalizacji
włamania i napadu były takie same jak posiadane przez Zamawiającego. 
Zamawiający  rezygnuje  z  wymogu  dostarczenia  oprogramowania  kompatybilnego  z
posiadanymi przez siebie urządzeniami i oprogramowaniem. 
Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowoprojektowanych
urządzeń  i  systemów  zabezpieczeń  fizycznych  w  planowanym  budynku.  Oprócz
zabezpieczeń  mechanicznych  kluczowym  elementem  zabezpieczeń  fizycznych  na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma  posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji  zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie zał nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych
-   "Wytyczne  do  sytemu magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez
wykreślenie   zapisu  w  pkt.   III/2  :”-Dostarczone  oprogramowanie  musi  być  w  pełni
kompatybilne  z  aktualnie  użytkowanym  oprogramowaniem  Zamawiającego  (minimum:
wspólna  baza  danych  oraz  przydziały  do  kluczy),”  oraz  dodanie  pkt  III/3  o
treści  :”Zamawiający  informuje  ,  że  należy  zachować  kompatybilność  nowo
projektowanych urządzeń i systemów zabezpieczeń fizycznych w planowanym budynku.
Oprócz zabezpieczeń mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczeń fizycznych na
budynku będzie depozytor kluczy, który musi być kompatybilny z urządzeniami kontroli
dostępu  systemów  mechanicznych,  kontroli  systemów  elektronicznych,  systemu
sygnalizacji  włamania i  napadu,  systemów:  DSO, ppoż,  ochrony fizycznej,  monitoringu
wizyjnego, systemów przywoławczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla  depozytora  ma posiadać licencję  nieograniczoną czasowo z  nieograniczoną liczbą
stanowisk.  Dostarczone  w  trakcie  projektowania  i  wykonania  instrukcje,  dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny być w wersji polskiej. 
W planowanym obiekcie powinny funkcjonować czytniki  o standardzie Mifare Desfire z
komunikacją szyfrowaną. Karty powinny być dostarczone przez dostawcę systemu kontroli
dostępu i  być  kompatybilne  z  planowanym depozytorem kluczy.  System KD musi  być
kompatybilny z depozytorem kluczy i spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak możliwości pobrania klucza z pominięciem "odznaczenia się" na kontroli dostępu.
2.  brak  możliwości  opuszczenia  budynku,  jeśli  nie  są  zwrócone  wszystkie  klucze.
Dodatkowo  czytniki  na  depozytorach  muszą  być  kompatybilne  z  czytnikami  Kontroli
dostępu. System Kontroli  dostępu musi spełniać funkcje śluzy kluczowej obustronnej  z
depozytorami.”W  załączeniu  skorygowane Wytyczne  funkcjonalne  -   załącznik  nr  1
"Wytyczne  do  sytemu  magazynowania  i  monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli
dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

283. Prosimy  o  informację  czy  mur  oporowy,  oraz  bieg  schodów  od  strony  Ogrodu
Saskiego przewidziane są do zachowania w stanie nienaruszonym lub przewidziane są do
rozbiórki/odtworzenia. 
Ad. 283  Zamawiający informuje, że w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwiązać sposób realizacji  inwestycji  w obszarze istniejących murów oporowych oraz
schodów od strony Parku Saskiego.  Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie
należy  uwzględnić  rozbiórki   obiektów  kolidujących  z  realizowanym  budynkiem  w
niezbędnym  zakresie  .  Koncepcja  nie  zakłada  jakiejkolwiek  ingerencji  w  tereny
sąsiadujące, a co z tym związane wymianę istniejących na granicy tych działek murów
oporowych.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  mur  oporowy   oraz  schody
zlokalizowane na granicy działek od strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku
podlega ochronie konserwatorskiej.
Zamawiający dopuszcza aby  fragment schodów znajdujący się  w obszarze działki na
której realizowana jest inwestycja został rozebrany z powtórnym jego wykonaniem w tej
samej formie o ile  okaże się to niezbędne przy  realizacji  inwestycji. 
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W ramach prac projektowych wszelkie rozwiązania w  sąsiedztwie Parku Saskiego  będą
wymagały konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
  
284.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej obiektu w zakresie
kondygnacji podziemnej w osiach 1-5 na rzutach i przekrojach dostępnych w dokumentacji
przetargowej.
Ad. 284 Działając na postawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany  zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie rysunków rzutów poszczególnych
kondygnacji z naniesieniem linii przekrojów, oraz poprawionego rysunku przekroju A-A  W
załączeniu rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji oraz przekrój A-A

285. Braki w Dokumentacji Projektowej. Prosimy o ich uzupełnienie 
 a. Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzacji) obiektów sąsiadujących bezpośred-
nio z planowanym do zaprojektowania i realizacji obiektu biurowego na potrzeby Urzę-
du Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie (2 kamienice).

 b.  Brak  Dokumentacji  Projektowej  (inwentaryzacji)  muru  oporowego
stanowiącego ogrodzenie terenu Inwestora od strony Ogrodu Saskiego.
 c  Brak  Dokumentacji  Projektowej  (inwentaryzacji)  muru  ceglanego  (muru
oporowego) na terenie Inwestora od Strony Ogrodu Saskiego.
 d.  Brak  Dokumentacji  Projektowej  (inwentaryzacji)  biegu  schodów
prowadzących z terenu Inwestora do Ogrodu Saskiego.
 e.  Brak  Dokumentacji  Projektowej  (inwentaryzacji)  budynków  na  terenie
Inwestora  przewidzianych  do  wyburzenia.  Formalnie  należy  przygotować
Projekt  Rozbiórki  (potrzeba  wykonania  Inwentaryzacji  i  Ekspertyzy  Stanu
Technicznego w celu przygotowania Projektu Rozbiórki).

Ad. 285 Zamawiający informuje, że nie stwierdza jakichkolwiek braków w załączonej do
przetargu dokumentacji. Zamawiający zwraca uwagę na to że załączone materiały ( PFU i
koncepcja ) to nie jest dokumentacja projektowa. Dokumentację projektową ma wykonać
w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  wykonawca.  Opracowanie  projektowe  ma
obejmować wszystkie niezbędne inwentaryzacje zgodnie z par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy.  

286 Prosimy o wykonanie i przekazanie oferentom dokładniejszych badań i rozpoznania
warunków  gruntowo-wodnych  w  formie  dodatkowych  wierceń  oraz  sondowań
statycznych/dynamicznych w celu potwierdzenia rozpoznanych warunków w opracowaniu
stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej. Przekazane przez Zamawiającego
opracowanie jest niewystarczające do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. 
Ad.  286 Zamawiający  nie  posiada  innych  badań  warunków  gruntowo-wodnych.
Przekazane  przez  Zamawiającego  opracowanie  jest  wystarczające  do  złożenia  oferty.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje że,  w  ramach obowiązków wykonawcy zgodnie z
par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy, jest wykonanie między innymi badania gruntowego. Wykonanie
takich badań będzie możliwe po przekazaniu terenu budowy. 
 
287  Jeśli  Zamawiający  nie  zamierza  dokonywać  dodatkowych  badań  gruntowych  to
prosimy  o  wyrażeni  zgody  aby  Oferenci  własnym  kosztem  i  staraniem  wykonali
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dodatkowego  rozpoznania  geotechnicznego  terenu  poprzez  dodatkowe  badania  i
wiercenia. 
Ad.  287 Zamawiający  nie  posiada  innych  badań  warunków  gruntowo-wodnych.
Przekazane  przez  Zamawiającego  opracowanie  jest  wystarczające  do  złożenia  oferty.
Zamawiający informuje, że  zgodnie z par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy, w ramach obowiązków
wykonawcy jest wykonanie badania gruntowego. Wykonanie takich badań będzie możliwe
tylko  po przekazaniu terenu budowy wykonawcy. 

288 Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej. 
Ad. 288 Ustawa nie przewiduje trybu wizji lokalnej. W oparciu o art 38 ust 3 Zamawiający
nie  przewiduje  zebranie  wszystkich  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

289. Czy Zamawiający potwierdza, że istniejący mur oporowy z cegły ceramicznej jest 
zabytkiem i wymaga zabezpieczenia przez cały okres realizacji wszystkich etapów robót 
na przedmiotowej inwestycji ze świadomością, że koszt opracowania i wykonania 
technologii zabezpieczenia tego muru szacowany jest na 1 – 1,5mln zł?
Ad. 289 Zamawiający informuje, że zapisy decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego
wskazują, że obszar działek przeznaczonych na inwestycję nie jest objęty ochroną 
konserwatorską, dotyczy to  także  obiektów znajdujących się na tym terenie w tym mury 
oporowe oraz garaże.  Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie należy 
uwzględnić rozbiórki  obiektów kolidujących realizowanym budynkiem w niezbędnym 
zakresie .  Mur umiejscowiony na granicy działki 19 również nie podlega ochronie 
konserwatorskiej, natomiast tej ochronie podlega mur oporowy zlokalizowany na granicy 
działek od strony Ogrodu Saskiego. Zgodnie z zapisami PFU ( pkt. 2.15 ) nie przewiduje 
się jakichkolwiek ingerencji w sąsiednie tereny. Na etapie projektu należy przyjąć 
rozwiązania techniczne (zabezpieczające) umożliwiające wykonanie zarówno ciągłego 
wykopu w sąsiedztwie muru jak i istniejących budynków kamienic. Należy przyjąć takie 
rozwiązania techniczne (konstrukcyjne), by realizacja obiektu nie wywierała negatywnego 
wpływu czy pogorszenia stanu technicznego i stateczności obiektów sąsiednich pod 
względem konstrukcyjnym oraz nie wywierała negatywnego wpływu na ich dalsze 
bezpieczne użytkowanie. Przy  pracach projektowych należy uwzględnić fakt że obszar 
inwestycji graniczy z terenem  Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytków 
Województwa Lubelskiego pod nr A/847 oraz że budynek położony na działce nr 26/2 
(przy ul. Leszczyńskiego 18) jest ujęty indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków i 
podlega ochronie konserwatorskiej.
 Rozwiązania projektowe nie mogą naruszać ukształtowania terenu Ogrodu Saskiego oraz
naruszać elementów krajobrazowych i przyrodniczych, w tym istniejącej na tym terenie 
zabytkowej komponowanej zieleni, w szczególności drzew.

290 Czy Zamawiający ma świadomość i zabezpieczone środki finansowe (ok. 15 -20 mln 
netto), na konieczność zabezpieczenia budynku pod względem p-poż wynikającej z jego 
usytuowania ? Według PFU projektowany budynek jest blisko granic działki oraz 
budynków sąsiednich i według wymogów WT należy wykonać całą jego elewację/fasadę 
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jak i stolarkę od strony ul. Leszczyńskiego o odporności co najmniej EI60, a w przypadku 
ścian usytuowanych w ścisłej granicy w odporności EI120?
Ad. 290 Zamawiający ma świadomość co do kosztów i zabezpieczone środki na realizację
przedmiotowego zadania. 

291 Czy  Zamawiający  ma  świadomość  że  przedstawiona  w  PFU koncepcja  budynku
wychodzi swoim zakresem poza teren objęty opracowaniem tj. wchodzi na działkę o nr
11/9?
Ad. 291 Zamawiający dokonuje korekty koncepcji budynku. Zgodnie z naniesiona zmianą
budynek nie wchodzi swoim zakresem na działkę o nr 11/9. Działając na postawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.
Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany  zapisów   zał. nr 1 do SIWZ w
zakresie rysunków rzutu  kondygnacji -1 . W załączeniu rysunek rzutu kondygnacji -1

292 .Czy Zamawiający ma świadomość i zabezpieczone środki finansowe (ok. 15-20 mln
netto), na konieczność zabezpieczenia budynku pod względem p-poż wynikającej z jego
usytuowania ? Według PFU projektowany budynek jest usytuowany ścianą z oknami w
odległości mniejszej jak 4 m od granicy z działką nr 11/9. Według ewidencji gruntu jest to
działka  o  symbolu  Bz  (Działka  Budowlana  –  tereny  rekreacyjne).  Biorąc  pod  uwagę
przeznaczenie działki jak i wymogów WT należy wykonać całą jego elewację/fasadę jak i
stolarkę od strony działki o nr ewid. 11/9 o odporności co najmniej EI60
Ad. 292 Zamawiający ma świadomość co do kosztów i zabezpieczone środki na realizację
przedmiotowego zadania.

293. Zgodnie z warunkami postępowania Wykonawca ma uzyskać pozwolenia na budowę
w oparciu o koncepcję będącą załącznikiem do siwz. Pozwolenie należy uzyskać zgodnie
z  aktualnymi  przepisami,  jednak  zamieszczona  koncepcja  sanitarna  odnosi  się  do
błędnych wartości przenikania dla przegród. 
Wg wytycznych koncepcji – poniższe dane dla przegród dotyczą wytycznych obowiązują-
cych od 1 stycznia 2017 

Natomiast wg wytycznych Warunków Technicznych powinny zostać uwzględnione
wytyczne  dla  przegród  obowiązujące  od  31  grudnia  2020r.  z  uwagi  na  fakt,  iż
przedmiotem przetargu jest budynek administracji publicznej:
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Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  powinien  przygotować  budynek  z
wytycznymi  od  31  grudnia  2020r.,  a  przegrody  w  koncepcji  architektonicznej
odpowiadają wymaganiom od 31 grudnia 2020r.
Ad. 293. Zamawiający informuje, że współczynniki przenikania ciepła przegród w budynku
winny  spełniać  wymagania  określone  w  aktualnych  na  dzień  przekazywania  projektu
budowlanego  Warunkach  Technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie. Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie załącznika do
PFU  –  Koncepcja  instalacji  sanitarnych  w  pkt.  III.2  "Opis  projektowanej  instalacji
ogrzewania"  poprzez  wykreślenie  w  akapicie:  "Założenia  do  obliczeń.  Współczynniki
przenikania przegród" treści od wiersza: "- ściana zewnętrzna 0,23 W/m2K" do "- ściana
wewn. 1,0 W/m2K",  a wpisanie zadania:  "współczynniki  przenikania ciepła przegród w
budynku  winny  spełniać  wymagania  określone  w  aktualnych  na  dzień  przekazywania
projektu budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie". W załączeniu zmieniona treść koncepcji instalacji sanitarnych.

294. Zgodnie z koncepcją instalacji sanitarnych projekt przewiduje chłodzenie i ogrzewa-
nie pomieszczeń za pomocą 3-rurowego systemu VRF, którego źródłem jest prąd elek-
tryczny mający znaczący wpływ na pogorszenie współczynnika EP (zapotrzebowanie na
same systemy VRF – ok. 250kW). W projekcie przewiduje się system fotowoltaiki o mocy
50kWp. Aby Wykonawca uzyskał Pozwolenie na budowę, musi oprócz Projektu Budowla-
nego wykonać również charakterystykę energetyczną,, w której konieczne jest spełnienie
warunku EP. Prosimy o potwierdzenie, iż rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia za pomocą
systemu VRF spełnia wymagane parametry EP (obowiązujące dla budynków administracji
publicznej od 1 stycznia 2019r.)  narzucone Warunkami Technicznymi dla obiektów admini-
stracji publicznej (jak w tabeli poniżej) i nie będzie konieczności zmiany systemów na wod-
ne, czyli na ogrzewanie z węzła cieplnego oraz chłodzenie np. przez systemy wody lodo-
wej.

ZP-P-I.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 117 z 151

Numer mdok  31272/03/2021 



Ad.  294  Koncepcja  instalacji  sanitarnych  nie  jest  projektem,  zawiera  koncepcyjne
rozwiązania poszczególnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowiązku wyliczania
wskaźnika  EP.  Projekt  budowlany winien  zawierać  takie  rozwiązania  projektowe,  które
pozwolą na spełnienie wymaganej wartości EP.

295. Prosimy o informację na jakim poziomie został wyliczony współczynnik EP dla budyn-
ku przy przyjętych w koncepcjach instalacji sanitarnej i elektrycznej rozwiązaniach.
Ad.  295.  Koncepcja  instalacji  sanitarnych  nie  jest  projektem,  zawiera  koncepcyjne
rozwiązania poszczególnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowiązku wyliczania
wskaźnika  EP.  Projekt  budowlany winien  zawierać  takie  rozwiązania  projektowe,  które
pozwolą na spełnienie wymaganej wartości EP.

296. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności, Zamawiający zakupi dostawy
energii oraz ciepła o wymaganym udziale OZE, w celu spełnienia wskaźników EP.
Ad. 296 Zamawiający nie przewiduje zakupu energii oraz ciepła z udziałem OZE. Budynek
wraz z instalacjami winien być tak zaprojektowany, aby był spełniony wskaźnik EP.

297. Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęte rozwiązania ochrony pożarowej zostały skonsul-
towane i zatwierdzone przez rzeczoznawcę ppoż .
Ad. 297 Zamawiający informuje że na etapie projektu koncepcyjnego nie  ma wymogu
uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji przez rzeczoznawcę ppoż. i w związku z tym ta-
kich uzgodnień nie ma. Uzgodnienie przyjętych przez projektanta rozwiązań będzie musiał
uzyskać wykonawca w ramach opracowanego projektu budowlanego.
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298. Proszę o potwierdzenie, iż należy przyjąć do wyceny bezwzględnie rozwiązania tech-
niczne zgodne z koncepcją instalacji sanitarnych. ?
Ad. 298. Zamawiający nie wskazuje konkretnych rozwiązań technicznych. Koncepcja nie
jest projektem, przewiduje proponowane koncepcyjne rozwiązania instalacji sanitarnych w
oparciu o parametry i wymagania techniczne. Wykonawca może te rozwiązania przyjąć i
uszczegółowić  w  opracowywanym  przez  siebie  projekcie  lub  zastosować  inne
rozwiązania, zachowując jednak wymagania Zamawiającego zawarte w części opisowej
Koncepcji i pfu. Zgodnie z załącznikiem do PFU "Koncepcją Instalacji Sanitarnych” p.VI.
"Dopuszcza się stosowanie różnych rozwiązań technicznych pod warunkiem, że spełniają
wymagania Zamawiającego zawarte w części opisowej Koncepcji Instalacji Sanitarnych,
pfu i pozwolą uzyskać wymagane parametry techniczne".
Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (  tj.  Dz z 2019 r.  Poz.  1843 z późn.  zm.)  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  zał.  do  PFU
"Koncepcji  Instalacji  Sanitarnych”  p.VI.  poprzez  dopisanie  zdania:  "Dopuszcza  się
stosowanie  różnych  rozwiązań  technicznych  pod  warunkiem,  że  spełniają  wymagania
Zamawiającego zawarte w części opisowej Koncepcji i pfu i pozwolą uzyskać wymagane
parametry techniczne". W załączeniu zmieniona treść Koncepcji Instalacji Sanitarnych.

299. Proszę o podanie przewidzianego maksymalnego poziomu dźwięku od urządzeń, na
skraju dachu budynku wraz z podaniem wartości dla poszczególnych kierunków N,S,E,W. 
Ad.  299.  Dopuszczalny  poziom  hałasu  należy  przyjąć  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. „W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku”.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  Decyzja  nr  72/17  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji  celu publicznego stanowiąca zał. nr 4 do pfu w p. 8 wymaga, aby
projekt budowlany „określał warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie”.

300. Proszę  o  informację,  czy  poniższy  zapis  w  koncepcji  architektonicznej  jest  bez-
względny do spełnienia gdyż wynika z warunków zabudowy czy tez jest to wytyczna, która
może ulec zmianie, tj. podwyższeniu:

Ad.  300. Zamawiający  informuje,  że  powyższy  zapis  w  Koncepcji  wynika  z  Decyzji  o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, która ściśle określa, że "na dachu dopuszcza się
lokalizowanie  urządzeń  infrastruktury  technicznej  o  wysokości  do  2,0  m obudowanych
osłonami o wysokości do 2,0 m". Nie ma możliwości zmiany tego zapisu w przedmiotowej
Decyzji i zwiększenia przestrzeni instalacyjnej na dachu powyżej 2,0 m.
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301. Proszę o informację, czy poniższy zapis jedynie osłon elewacyjnych czy też urządzeń
i kanałów:

Na dachu znajdują się centrale wentylacyjne na 18500m3/h oraz 15500m3/h powietrza, co
wskazuje, iż ich wysokość konstrukcyjna + plus wysokość konstrukcji wsporczej na dachu
będą przekraczały ta wytyczną. Ze wstępnych informacji od dostawców stojące centrale
przy takim wydatku będą miały ok, 2.4m + 0,4 konstrukcje wsporcze pod urządzenia co
sumarycznie daje ok, 2,8 m. W takim przypadku konieczne będzie wykonanie urządzeń w
wersjach specjalnych, znacznie podnoszących cenę.
Ad. 301 Zamawiający informuje, że powyższy zapis w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego  dotyczy  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (wraz  z  konstrukcjami
wsporczymi pod urządzenia) i osłon. Na etapie projektu należy dobrać takie urządzenia,
które spełnią ww. wymóg.

302. Prosimy o potwierdzenie, iż w garażu podziemnym należy przyjąć system detekcji, 
CO, LPG i NO2.
Ad. 302.  Zamawiający potwierdza, że zgodnie z PFU punkt 2.6 "Wymagania dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  "w  garażu  podziemnym  należy  wykonać  system
detekcji CO, NO2 i LPG".

303. Prosimy o informację, co autor koncepcji rozumie pod słowem „Klimatyzacja” w punk-
tach dotyczących wytycznych dla pomieszczeń (str. 5-6). Czy klimatyzacja rozumiana jest
jako centrala wyposażona w nagrzewnicę, chłodnicę, nagrzewnicę wtórną + nawilżacz pa-
rowy (wg opisu i rysunków jedynie nagrzewnica i chłodnica), czy też klimatyzację rozumie
się jako klimatyzację systemu VRF lub szafy klimatyzacji precyzyjnej ( w zależności od
przeznaczenia pomieszczeń).  Zapisy są nieprecyzyjne, bo opis wskazywałby że w po-
mieszczeniach socjalnych należy zastosować klimatyzację typu VRF, co nie jest potwier-
dzone w części rysunkowej, gdzie przewidziano jedynie nawiew powietrza bez jednostek
wewnętrznych.
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Natomiast w serwerowniach należy przyjąć klimatyzację, jednak na rysunkach 
dotyczących Serwerowni należy przyjąć klimatyzację indywidualną (szafy klimatyzacji 
precyzyjnej lub VRF) 

Ad. 303.  Użyte w koncepcji  i  pfu sformułowanie "klimatyzacja" dotyczy systemu VRF i
indywidualnych  urządzeń  klimatyzacyjnych  w  pomieszczeniach,  których  przeznaczenie
będzie tego wymagać. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach socjalnych wymaga
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zaprojektowania  klimatyzacji.  W  pomieszczeniach  socjalnych  usytuowanych  przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów) nie wymaga klimatyzacji. Zgodnie z zał. nr 1 do
SIWZ pFU p.  2.6  „w  serwerowniach  należy  przewidzieć  klimatyzację  o  intensywności
dostosowanej  do zamontowanych urządzeń”,  „W archiwach i  składzie chronologicznym
należy  zapewnić  stałą  temperaturę  i  wilgotność  w  ciągu  całego  roku.  Ilość  powietrza
wentylacyjnego, temperatura i wilgotność w pomieszczeniu – zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W  pomieszczeniach
zastosować  system nadzoru  mikroklimatu działający  w  trybie  ciągłym,  monitorujący
temperaturę  i  wilgotność  względną  powietrza  24  godziny  na  dobę,  7  dni  w  tygodniu.
System  winien  wykrywać  przekroczenia  dozwolonych  warunków  i  sygnalizować  je  w
postaci alarmów”.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów w zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 „Założenia
dotyczące  wentylacji,  klimatyzacji  dla  poszczególnych  grup  pomieszczeń”  w  akapicie
„Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja” poprzez dopisanie
zdania:  „Klimatyzacja  nie  jest  wymagana  w  pokojach  socjalnych  usytuowanych  przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów)” oraz zmiany treści w wierszu: „Archiwa” poprzez
dopisanie: „i skład chronologiczny” 
oraz  zmiany  treści w  zał.  do  PFU –  "Koncepcji  instalacji  sanitarnych"  w  pkt.  II.1.  w
akapicie „Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne” poprzez dopisanie „Pomieszczenia
socjalne” oraz w akapicie „Pomieszczenia socjalne” poprzez dopisanie „usytuowane przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatów)”  oraz zmiany treści w wierszu: „Archiwa” poprzez
dopisanie:  „i  skład  chronologiczny”  oraz  dopisanie:  „Pomieszczenia archiwów i  składu
chronologicznego należy zaprojektować zgodnie z  wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr 14,  poz. 67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w  trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i  wilgotność względną powietrza 24  godziny na  dobę, 7  dni w
tygodniu“.
W załączeniu zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

304. Na projektach koncepcji  instalacji  sanitarnych wiele kanałów wentylacji  pożarowej
przebiega przez pomieszczenia, zamykając np. wejścia do tych pomieszczeń. Prosimy o
potwierdzenie, iż wskazane pomieszczenia są w faktycznie szachtami instalacyjnymi i nie
będzie tam drzwi wejściowych oraz podłóg, a instalacje nie będą wymagały dodatkowych
obudów architektonicznych.
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Ad. 304. Zamawiający informuje, że wskazane przestrzenie to szachty instalacyjne. Jed-
nocześnie Zamawiający informuje, że projekt budowlany nie musi odwzorowywać układu
pomieszczeń zaproponowanych w koncepcji, może zawierać inny przestrzenny układ po-
mieszczeń, instalacji, przewodów. Natomiast zaprojektowane w nim rozwiązania winny za-
pewniać dostęp do urządzeń i instalacji. Dokładne rozwiązania w zakresie dostępu do tych
pomieszczeń i ich wykończenia, oraz sposobu prowadzenia instalacji i związanej z tym ko-
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nieczności wykonania dodatkowych obudów architektonicznych, będzie wynikała z opraco-
wanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

305. W których układach wentylacyjnych należy przewidzieć nawilżacze powietrza? Infor-
macja ta ma wpływ na cenę instalacji wentylacji ale również na inne instalacje np. wod.-
kan.
Ad.  305.  Zamawiający  informuje,  że kontrolę  wilgotności  należy  przewidzieć  w
serwerowniach, archiwach i składzie chronologicznym. Wykonawca winien zaprojektować
takie urządzenia i doprowadzić do nich wszystkie niezbędne instalacje, które to zapewnią.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 "Wymagania
dotyczące wentylacji mechanicznej"  poprzez  dopisanie: "W pomieszczeniach archiwów i
składu chronologicznego winna być utrzymywana stała temperatura i wilgotność powietrza
wraz  z  kontrolą  tych  parametrów"  oraz  poprzez  dopisanie  w  akapicie  dotyczącym
serwerowni: "wymagana kontrola wilgotności"  oraz  dokonuje zmiany treści zapisów  w
załączniku  do  PFU  "Koncepcji  instalacji  sanitarnych"  w  p.  II.1.  "Opis  projektowanej
instalacji  wentylacji"  poprzez wykreślenie w akapicie dotyczącym serwerowni:  "kontrola
wilgotności: do określenia do etapie projektu" i dopisanie "wymagana kontrola wilgotności"
oraz  dopisanie:  "Pomieszczenia archiwów i  składu chronologicznego należy
zaprojektować zgodnie z  wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z  dnia 18  stycznia 2011  r. "W  sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i  zakresu działania
archiwów zakładowych" – Dz.U. 2011,  nr 14,  poz. 67. W  pomieszczeniach zastosować
system nadzoru mikroklimatu działający w  trybie ciągłym,  monitorujący temperaturę i
wilgotność względną powietrza 24  godziny na  dobę, 7  dni w  tygodniu“.   W załączeniu
zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

 
306. Prosimy o potwierdzenie, iż panele fotowoltaiczne, z uwagi na zajmowanie bardzo
dużego obszaru dachu i zarazem ograniczenie możliwości prowadzenia pozostałych insta-
lacji na dachu, zostaną umieszczone na konstrukcjach ponad dachem (np. ok, 1,2m), tak
inne instalacje można było prowadzić poniżej paneli.
Ad. 306  Sposób montażu paneli fotowoltaicznych będzie rozwiązany w ramach opraco-
wanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 
 
307. Prosimy o przesłanie rysunków koncepcji instalacji sanitarnych oraz architektonicz-
nych w wersji edytowalnej DWG.
Ad. 307.  Zamawiający nie dysponuje rysunkami koncepcji instalacji sanitarnych oraz ar-
chitektonicznych w wersji edytowalnej DWG.

308. Prosimy o potwierdzenie, iż 36 miesięczny termin gwarancji na instalacje dotyczy je-
dynie wykonanych prac, a gwarancja na urządzenia należy przewidzieć wg standardowej
gwarancji producentów.
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Ad. 308 Zamawiający informuje, że zgodnie ze SIWZ p. 13.2.1 i p. 13 2.2 okres gwarancji
jest  uzależniony  od  oferty  Wykonawcy.  Minimalny  okres  gwarancji  to  36  miesięcy,
maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy, chyba że producent daję dłuższą gwarancję.
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ wzorem umowy - § 18 ust. 12 "Odpowiedzialność z
tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, zieleń, małą architekturę
jak i wszytkie instalacje i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też
wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.

309. Prosimy o potwierdzenie, iż koszt przeglądów, które należy ująć w ofercie dotyczy je-
dynie przeglądów dostarczanych urządzeń, wykonywanych przez autoryzowane firmy, bez
dostawy materiałów eksploatacyjnych i nie dotyczy kosztów serwisowania, przeglądów i
obsługi eksploatacyjnej wykonanych instalacji.
Ad  309.  Zamawiający  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  §  3  ust.  7  pkt.  74)  wzoru  umowy
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ w cenie oferty należy ująć uzyskanie i utrzymanie
ubezpieczeń  i  gwarancji  oraz  wykonanie  przeglądów  i  serwisów  gwarancyjnych  we
własnym zakresie i  na własny koszt,  o  ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń
producenta  warunkujących  zachowanie  uprawnień  wynikających  z  gwarancji.
Zamawiający nie zawiera umów serwisowych.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 18 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr
8 do SIWZ, koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów,
instalacji  i  urządzeń  w  okresie  gwarancji  ponosi  Zamawiający,  przy  czym za  materiał
eksploatacyjny należy rozumieć materiał, który ulega zużyciu przy normalnym, bieżącym
użytkowaniu.  Zatem  Wykonawca  ponosi  koszty  innych  materiałów  służących  do
wykonania  czynności  związanych  z  przeglądami  i  serwisem  gwarancyjnym,  a  nie
stanowiących  materiałów/elementów  składowych  wbudowanych  urządzeń,  które  przy
normalnym zużyciu należy wymieniać.

310.  Czy Wykonawca w ramach prac projektowych powinien przewidzieć koszt symulacji
CFD ?
Ad. 310. Zamawiający informuje że należy przewidzieć koszt symulacji CFD.
 W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami)
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie  zał. do PFU
"Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczeń ppoż." poprzez dodanie zdania:  „  W
celu   weryfikacji  skuteczności  zaprojektowanego  systemu  wentylacji  pożarowej-
oddymiającej należy wykonać  symulacje CFD. W załączeniu zmieniona treść Koncepcji
Architektonicznej - Operat zabezpieczeń ppoż.

311 Prosimy o informację, jak przewidziano wentylację dźwigów wind i ich chłodzenie.
Ad. 311. Wentylacja szybów windowych, w tym oddymianie, winna być zaprojektowana na
etapie projektu budowlanego  na podstawie obowiązujących  przepisów w tym przepisów
ppoż. Sposób wykonania wentylacji  dźwigów i  ich chłodzenie winny być rozstrzygnięte
przez projektanta na etapie projektu budowlanego.
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312 Prosimy o potwierdzenie, iż użyte izolacje rur grzewczo- chłodniczych powinny speł-
niać aktualnie obowiązujące przepisy, a ustalenie grubości oraz rodzaju materiału izolacji
pozostaje w gestii wykonawcy. 
Ad. 312. Zamawiający informuje, że izolacje na rurach grzewczo-chłodniczych winny być
zaprojektowane  na  etapie  sporządzania  Projektu  Budowlanego,  a  materiał  i  grubość
izolacji winny spełniać aktualnie obowiązujące przepisy.

313 Prosimy o podanie parametrów wody na potrzeby instalacji grzewczych do grzejników
Ad. 313.  Parametry wody  na potrzeby instalacji  grzeczej do grzejników należy przyjąć
zgodnie z warunkami technicznymi LPEC, których pozyskanie  jest po stronie Wykonawcy
- zgodnie § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ): po stronie
Wykonawcy  jest  „pozyskanie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt
warunków/decyzji/opinii/uzgodnień niezbędnych do projektowania”.

314 Prosimy o potwierdzenie, że czynnikiem chłodniczym w układach klimatyzacyjnych
ma być R410A mimo, iż nie będzie mógł on być używany w nowych instalacjach VRF od
31.12.2021 - decydująca jest data odbioru robót. Jeśli nie, prośba o wskazanie innego pre-
ferowanego czynnika chłodniczego lub rozwiązania alternatywnego.
Ad. 314.  W układach klimatyzacyjnych należy zastosować taki czynnik chłodniczy, który
będzie  dopuszczony  do  stosowania  na  dzień  odbioru  budynku.  Doboru  właściwego
czynnika winien dokonać projektant na etapie projektu budowlanego.

315 Prosimy o potwierdzenie, że elementy widoczne instalacji mają być w standardowym
kolorze producenta.
Ad.  315.  Zamawiający  informuje,  że  widoczne  elementy  instalacji  mogą  być  w
standardowym kolorze producenta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z
pfu p.  2.4 "Wymagania dotyczące architektury.  Żaluzje  i  rolety":  na otworach czerpni  i
wyrzutni "Stosować żaluzje aluminiowe systemowe w kolore aluminium lub grafitowym".

316 Prosimy o potwierdzenie, że węzeł cieplny należy przewidzieć 3 funkcyjny: na cele
c.o., c.t. oraz c.w.u.,z czego obieg c.t. wykonany jako glikolowy.
Ad.  316.  Zgodnie  z  pfu  p.  2.9.1  i  Koncepcją  instalacji  sanitarnych  p.  II.4.2.
"Wymiennikownię  przewidzieć  jako  3-funkcyjną:  na  cele  co,  ct  i  przygotowania  cwu.
Instalacja ct do central wentylacyjnych glikolowa.

317 Prosimy o potwierdzenie, że instalacja grzejnikowa jest instalacją wodną, a do instala-
cji  ciepła  technologicznego do nagrzewnic  central  należy  doprowadzić  glikol  etylenowy
35%.
Ad. 317. Instalacja co winna być instalacją wodną – zgodnie z PFU p.2.9 i 2.9.1. Instalacja
ct  do central  wentylacyjnych glikolowa – zgodnie z Koncepcją instalacji  sanitarnych p.
II.4.2.

318 Czy należy przewidzieć stację uzupełnienia glikolem oraz zbiornik do zrzutu glikolu ?
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Ad.  318.  Zamawiający  wymaga  zastosowania  zbiornika  rezerwowego  na  glikol  oraz
systemu  do  automatyczego  napełniania,  uzupełniania  i  odpowietrzania  instalacji.
Szczegółowe  rozwiązania  instalacji  glikolowej  winny  być  zaprojektowane  w  projekcie
budowlanym. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami)
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie  PFU p.
2.6 „Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej” poprzez dopisanie: „Należy
zaprojektować zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatyczego napełniania,
uzupełniania  i  odpowietrzania  instalacji”  oraz  w  zał.  do  PFU  "Koncepcji  instalacji
sanitarnych”  p.  II.1.  „Opis  projektowanej  instalacji  i  klimatyzacji”  poprzez  dopisanie:
„Należy  zaprojektować  zbiornik  rezerwowy  na  glikol  oraz  system  do  automatyczego
napełniania, uzupełniania i odpowietrzania instalacji”. W załączeniu zmieniona treść PFU i
zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

319 Czy w pomieszczeniu węzła ciepła należy przewidzieć zlew techniczny ?
Ad.  319.  Pomieszczenie  wymiennikowni  należy  wyposażyć  w  zlew  techniczny.
Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( tj.  Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12. „Kanalizacja
sanitarna"  poprzez  dopisanie:  „W  wymiennikowni  zamontować  zlew  techniczny”  W
załączeniu zmieniona treść PFU.

320 Czy w serwerowniach kontrolowany ma być poziom wilgotności? Dostarczane jest
tam powietrze w ilości min. higienicznego, co wskazuje na to, że nie możliwości kontrolo-
wać wilgotności inaczej niż szafami klimatyzacji precyzyjnej z nawilżaczami. Prosimy o po-
twierdzenie, że należy zastosować szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz czy należy je wypo-
sażyć w nawilżacze. Jest to informacja niezbędna, wpływa na pozostałe instalacje w bu-
dynku.
Ad. 320.  Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach serwerowni wymaga kontroli
wilgotności.  Urządzenia  winny  być  dobrane  na  etapie  projektu  budowlanego.
Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (  tj.  Dz z 2019 r.  Poz.  1843 ze zmianami) Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.6
„Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej”  w  opisie  pomieszczeń
serwerowni  poprzez  dopisanie:  „wymagana  kontrola  wilgotności”  oraz  w  zał.  do  PFU
"Koncepcji  instalacji  sanitarnych” p.  II.1.  „Opis projektowanej  instalacji  i  klimatyzacji”  w
opisie pomieszczeń serwerowni poprzez skreślenie: ”kontrola wilgotności - do określenia
na  etapie  projektu”  i  dopisanie:  „kontrola  wilgotności  –  wymagana”.  W  załączeniu
zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

321 Prosimy o podanie mocy chłodniczych jaką należy przewidzieć na każdą z serwerow-
ni. Wg koncepcji zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 15 kW, co wskazywałoby
na ok. 50kW chłodu, czyli po 12,5 kW na każdą serwerownię.
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Ad. 321. Moce chłodnicze dla poszczególnych serwerowni winny być obliczone na etapie
projektu budowlanego po dokładnym określeniu wyposażenia serwerowni.

322 Jaki rodzaj jednostki chłodzącej przyjął twórca koncepcji sanitarnej dla pom. IT/serwe-
rownie – indywidualna klimatyzacja freonowa grzewczo-chłodząca.

Ad.  322. Koncepcja  jest  wstępnym  etapem  projektowania.  Sygnalizuje  potrzebę
zaprojektowania systemów, układów, instalacji bez rozwiązywania szczegółów. Instalacje z
odpowiednio  dobranymi  urządzeniami  winny  być  zaprojektowane  na  etapie  projektu
budowlanego  przez  Wykonawcę.  Dla  pomieszczeń  serwerowni  Zamawiający  wymaga
instalacji klimatyzacji z kontrolą wilgotności.  Jednocześnie działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz z 2019 r.
Poz. 1843 ) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.6
„Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej”  w  opisie  pomieszczeń
serwerowni  poprzez  dopisanie:  „wymagana  kontrola  wilgotności”  oraz  w  zał.  do  PFU
"Koncepcji  instalacji  sanitarnych” p.  II.1.  „Opis projektowanej  instalacji  i  klimatyzacji”  w
opisie pomieszczeń serwerowni poprzez skreślenie: ”kontrola wilgotności - do określenia
na  etapie  projektu”  i  dopisanie:  „kontrola  wilgotności  –  wymagana”.  W  załączeniu
zmieniona treść PFU i zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

323 Prosimy o podanie ilości jednostek chłodniczych na każde pomieszczenie serwerowni
(jednostka wewnętrzna lub szafa chłodnicza).  Czy należy przyjąć 1 urządzenie na po-
mieszczenie, czy też N+1 (praca/rezerwa).
Ad.  323.  Zgodnie  ze  "Szczegółowymi  wytycznymi  projektowymi  w  branży
telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dla  nowego  budynku  biurowego  UM  przy  ul.
Leszczyńskiego  20  w  Lublinie"  stanowiącymi  załącznik  do  Wytycznych  funkcjonalnych
Zamawiającego" punkt 9: "W punkcie GPD należy zaprojektować i  przewidzieć system
klimatyzacji ( dwa niezależne urządzenia)". Punkt GPD to serwerownia na kondygnacji "0".

324 Czy archiwa mają spełniać wymagania Rozporządzenia o archiwach zakładowych ?
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Ad.  324.  Zamawiający  potwierdza,  że  zgodnie  z  PFU  p.  2.6  "Wymagania  dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  pomieszczenia  archiwów i  składu  chronologicznego
należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych" – Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz dopisanie  w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i
składu chronologicznego należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych. 

325 W jaki sposób ma być kontrolowany poziom wilgotności w pomieszczeniach archi-
wum, czy za pomocą szafy klimatyzacji precyzyjnej, czy też poprzez zwiększenie ilości po-
wietrza nawiewanego wraz z indywidualnymi układami wentylacyjnymi. 
Ad. 325.  Zamawiający informuje, że  instalacje  z  odpowiednio dobranymi  urządzeniami
winny być zaprojektowane na etapie projektu budowlanego przez Wykonawcę.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU p.  2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz dopisanie  w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  do  PFU  Koncepcji
instalacji sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i
składu chronologicznego należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować  system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynów dokumentacji". W załączeniu zmieniona treść PFU
oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

326 Prosimy o potwierdzenie, iż pom. tzw. „Archiwa” mogą być przewidziane do wyceny i
projektu np. jako pomieszczenia zapleczy, gdzie nie jest wymagana kontrola wilgotności.
Ad.  326. Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  PFU  p.  2.6  "Wymagania  dotyczące
instalacji  wentylacji  mechanicznej"  pomieszczenia  archiwów i  składu  chronologicznego
należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych" – Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.6.
"Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez  dopisanie:  "W
pomieszczeniach  archiwów  i  składu  chronologicznego  winna  być  utrzymywana  stała
temperatura i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów" oraz dopisanie  w
wierszu "Archiwa" słów: "skład chronologiczny"
oraz Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu
"Archiwa" słów: "skład chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwów i składu
chronologicznego  należy  zaprojektować  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych"  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  W
pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym,
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować
je w postaci alarmów" oraz w opisie układu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie słów:
"składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych. 

327 Z jakiego materiału ma być wykonany płaszcz na instalacjach prowadzonych na da-
chu oraz w garażu– aluminiowy, czy ze stali ocynkowanej?
Ad.  327.  Zamawiający informuje,  że kanały i  przewody prowadzone na dachu oraz w
przestrzeni  garażu  należy  zabezpieczyć  płaszczem  z  blachy  stalowej  ocynkowanej.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
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dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.7, 2.9,
2.11, 2.12 i 2.12.1 poprzez uzupełnienie zdania: "zabezpieczyć termicznie i dodatkowo
płaszczem z blachy stalowej" o słowo "ocynkowanej". W załączeniu zmieniona treść PFU.
Natomiast instalację freonową prowadzoną na zewnątrz budynku zabezpieczyć zgodnie z
Koncepcją  Instalacji  Sanitarnych  pkt.  II.6  "aluminiowym  płaszczem  osłonowym  oraz
stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi".

328. Prosimy o potwierdzenie, iż płaszcz w obszarze garażu należy wykonać jedynie nad
przejazdami.
Ad. 328.  W całej przestrzeni garażu na instalacjach należy wykonać płaszcz ochronny z
blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z PFU pkt. 2.7, 2.9, 2.11, 2.12 i 2.12.1.

329. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca ma pełną dowolność w wyborze producen-
tów urządzeń pozwalających uzyskać wymagane parametry techniczne w pomieszcze-
niach stosując innych dostawców nawet, gdy opis techniczny jednoznacznie wskazuje po-
przez nazwy własne na konkretnych producentów. Jest to niezgodne z warunkami przetar-
gów publicznych.
Ad.  329.  Zamawiający  nie  wskazuje  konkretnego  producenta  urządzeń.  Zgodnie  z
załącznikiem nr 1 do SIWZ PFU p.2.1.2 "Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i
materiałów  pod  warunkiem,  że  spełniają  warunki  techniczne  i  wymagania  specyfikacji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uźytkowego i koncepcji."

330. Jakie należy przewidzieć zadajniki do instalacji VRF – ścienne przewodowe, czy też
bezprzewodowe?
Ad.  330.  Do instalacji  VRV należy  przewidzieć  piloty  (  sterowniki,  zadajniki  )  ścienne
bezprzewodowe.  Jednocześnie  działając  na  postawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia  29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze
zmianami),  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ w
zakresie PFU pkt. 2.7 poprzez uzupełnienie zdania: "Do sterowania zastosować sterowniki
ścienne  z  dostępem  użytkowników  do  podstawowych  funkcji  "  o  słowo
"bezprzewodowe".W załączeniu zmieniona treść PFU.

331 Prosimy o potwierdzenie, że przewidywany zbiornik wody deszczowej będzie w wyko-
naniu żelbetowym, po stronie branży budowlanej.
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Ad. 331.  Zbiornik wody deszczowej winien być zaprojektowany na etapie sporządzania
projektu  budowlanego  przez  osobę  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy w zakresie której branży winien być uwzględniony.

332. Czy na obiekcie przewiduje się tarasy zielone, do których należy doprowadzić instala-
cję podlewania zieleni? Jeśli tak, to proszę o wskazanie miejsc doprowadzenia wody oraz
potwierdzenie,  że  ewentualne  kropelkowe  nawadnianie  zieleni  (jeśli  występuje)  będzie
poza zakresem branży sanitarnej.
Ad. 332. Zamawiający informuje, że zarówno PFU jak i koncepcje nie przewidują wykona-
nia  "tarasów zielonych". .

333. Czy przewiduje się odwodnienie wzdłuż elewacji, i/lub wpusty zewnętrzne, odwodnie-
nia terenu wraz z instalacjami? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że powyższe elemen-
ty są w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych - brak w udostępnionej dokumentacji
instalacji wewnętrznych.  
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Ad. 333. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – PFU pkt. 2.12.1 "Kanalizacja deszczowa
winna zapewnić odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku i terenu
wokół  budynku".  Zamawiający  informuje,  że  sposób  skutecznego  odwodnienia  terenu
wokół budynku winien być zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.

334 Czy przewiduje się odwodnienie wjazdu do garażu oraz wpusty wycieraczkowe wraz z
instalacjami? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że powyższe elementy są w zakresie
instalacji  sanitarnych zewnętrznych -  brak w udostępnionej  dokumentacji  instalacji  we-
wnętrznych.  
Ad.  334. Zgodnie z zał.  1 do SIWZ pfu p. 2.3 "Zagospodarowanie terenu" i  p.  2.12.1
"Kanalizacja  deszczowa"  Zamawiający  wymaga,  aby  zapewnić  "odwodnienie  garażu
znajdującego  się  na  poziomie  -1,  utwardzonych  nawierzchni  (  wokół  budynku  )  ze
szczególnym zabezpieczeniem przed  przelewalniem się  do  garażu  wód  opadowych  z
wjazdu i terenu wokół budynku." Sposób skutecznego odwodnienia terenu wokół budynku,
również wjazdu do garażu winien być zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.
Zamawiający  nie  wymaga  odwadniania  wpustów  wycieraczkowych.  Jednocześnie
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj.  Dz z 2019 r. Poz. 1843  ze zmianami ) Zamawiający  dokonuje zmiany
treści zapisów w zał. nr 1 do SIWZ - PFU p. 2.4 "Wymagania dotyczące architektury" w
zdaniu "Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trójstrefowych ze stali kwasoodpornej przy
wejściach i przed wejściami zastosować obniżenia posadzek dopasowane wysokością do
wysokości  wycieraczek  wraz  z  ramą  i  kasetą  z  odwodnieniem  (stal  kwasoodporna)"
wykreśla słowo "z odwodnieniem". W załączeniu zmieniona treść pfu.

335. Czy instalacje hydrantową oraz wodociągową w przestrzeni parkingu również należy
zabezpieczyć płaszczem stalowym, analogicznie jak instalację kanalizacji.

Ad. 335. Zamawiający informuje, że kanały i przewody prowadzone w przestrzeni garażu
należy  zabezpieczyć  płaszczem  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  również  instalację
hydrantową i wodociągową.  Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami),  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ w
zakresie  PFU  w  pkt.  2.7,  2.9,  2.11,  2.12  i  2.12.1  poprzez  uzupełnienie  zdania:
"zabezpieczyć  termicznie  i  dodatkowo  płaszczem  z  blachy  stalowej"  o  słowo
"ocynkowanej". W załączeniu zmieniona treść pfu.

336. Czy płaszcz stalowy należy zastosować w garażu jedynie na instalacjach prowadzo-
nych nad przejazdami? 
Ad. 336.  W całej przestrzeni garażu na instalacjach należy wykonać płaszcz ochronny z
blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z PFU pkt. 2.7, 2.9, 2.11, 2.12 i 2.12.1.
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337 Według koncepcji architektury zasilanie w wodę do celów p.poż. to wydatek 15 dm3/s 
(poniżej podano 10 dm3/s) , natomiast według koncepcji sanitarnej to 8 l/s. Prosimy o 
wskazanie, która wartość jest prawidłowa.

Koncepcja architektoniczna – operat p.poż.:

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Ad.  337.  Zamawiający  informuje,  że wszystkie  trzy opracowania,  tj.  PFU,  Koncepcja  i
Operat ppoż.  wymagają równoczesności  działania czterech hydrantów: dwóch HP 52 i
dwóch HP 33. Dla tak określonego zapotrzebowania ilość wody na cele ppoż. wynosi 8
dm3/s.  Podana w Operacie zabezpieczeń ppoż.  wielkość 15 dm3/s wynika z tego,  że
przyjmując takie zapotrzebowane wody na cele ppoż., przy założeniu że sieć i przyłącze
wodociągowe będą miały takie możliwości techniczne, Wykonawca będzie miał możliwość
zmniejszenia pojemności zbiornika ppoż. Jednocześnie informujemy, że na etapie Projektu
Budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  winno  być  określone
zapotrzebowanie wody na cele ppoż. w powiązaniu z doborem pojemności zbiornika ppoż.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  tj.  Dz  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami)
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w  zakresie zał. do
PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczeń ppoż." poprzez wykreślenie cyfr
„15” i „10”, a w ich miejsce wpisanie cyfry „8”. W załączeniu zmieniona treść Koncepcji
Architektonicznej -  Operatu zbezpieczeń ppoż.

338 Według PFU szacunkowa ilość odprowadzenia wód opadowych z dachu to ok. 43 l/s,
natomiast według koncepcji sanitarnej obliczeniowa ilość to 27 l/s. Prosimy o potwierdze-
nie prawidłowości wydajności przepompowni wód deszczowej tj. 20 l/s.

PFU:

Koncepcja sanitarna:
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Ad. 338. Zamawiający informuje, że obliczenie ilości wód opadowych winno nastąpić na
etapie projektu budowlanego. Jednocześnie wymaga przeprowadzenia obliczeń ilości wód
opadowych z dachu i  doboru instalacji  kanalizacji  deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownią dla natężenia deszczu 300 l/sha. W związku z
powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiający dokonuje zmiany treści
zapisów zał. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.12.1. „Kanalizacja deszczowa” poprzez wykreślenie:
„Szacunkowa ilość wód opadowych z dachu budynku wynosi  ~45 l/s” i  wpisanie: "Ilość
wód opadowych z dachu i dobór instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i  przepompownią należy przeprowadzić  dla  natężenia deszczu
300 l/sha" oraz w załączniku do PFU Koncepcji instalacji sanitarnych w p. IV.3. poprzez
wykreślenie „Obliczeniowa ilość wód opadowych z dachu wynosi ok. 27 l/s” i wykreślenie
"..( współczynnik spływu 0,6) ~ 18 l/s" i wpisanie: "Ilość wód opadowych z dachu i dobór
instalacji  kanalizacji  deszczowej  podciśnieniowej  wraz  ze  zbiornikiem  retencyjnym  i
przepompownią należy przeprowadzić  dla  natężenia deszczu 300 l/sha" i  dopisanie: "–
należy przyjąć współczynnik spływu 0,6". W załączeniu zmieniona treść PFU i zmieniona
treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

339 Dokumentacja zawiera sprzeczne dane przyjmowane do obliczeń. Prosimy o podanie,
która wartość natężenia deszczu jest poprawna: 300 lub 127 l/s*ha? 

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Warunki techniczne MPWiK:

Ad.  339.  Zamawiający  informuje,  że  wymaganą  wielkością  natężenia  deszczu  dla
zaprojektowania  instalacji  kanalizacji  deszczowej  podciśnieniowej  wraz  ze  zbiornikiem
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retencyjnym jest 300 l/sha. Powyższe wynika z ograniczonej przepustowości istniejącego
w ul.  Leszczyńskiego  kanału  deszczowego,  często  występujących  deszczy  nawalnych
oraz konieczności zabezpieczenia przed zalaniem budynku, a w szczególności parkingu
podziemnego.
Jednocześnie działając na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (  tj.  Dz z 2019 r.  Poz.  1843 ze zmianami) Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12.1. „Kanalizacja
deszczowa” poprzez wykreślenie: „Do obliczeń pojemności zbiornika retencyjnego przyjąć
natężenie  deszczu  300  l/sha i  wpisanie:  "Dla  doboru  instalacji  kanalizacji  deszczowej
podciśnieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przyjąć natężenie deszczu 300 l/sha". W
załączeniu zmieniona treść PFU.

340 Czy należy przewidzieć doprowadzenie zimnej wody do ewentualnych nawilżaczy do
central? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości i lokalizacji miejsc doprowadzenia.
Ad.  340.  Doprowadzenie  wody  do  ewentualnych  nawilżaczy  do  central  winno  być
rozstrzygnięte przez projektanta w dokumentacji projektowej.

341  Prosimy o uzasadnienie konieczności  stosowania izolacji  instalacji  hydrantowej  na
kondygnacjach nadziemnych.
Ad.  341. Izolacja instalacji hydrantowej stanowi przedmiot zamówienia. Zamawiający wy-
maga  zgodnie  z  zał.  do  PFU  Koncepcją  instalacji  sanitarnych  p.2.11  "Wymagania
dotyczące  instalacji  wody"  "Przewody  wody  zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji  i  ppoż.  należy
izolować termicznie".

342 Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym przewiduje się punkt mycia obuwia ro-
boczego.
Ad. 342.  Zamawiający informuje, że zgodnie z pfu p. 2.12.1 "Kanalizacja sanitarna" "po-
mieszczenie, w którym przewiduje się punkt mycia obuwia roboczego winno być usytu-
owane  na  kondygnacji  0".  Szczegółowa  lokalizacja  pomieszczenia  z  punktem  mycia
obuwia  winna  być  uzgodniona  z  Zamawiającym  na  etapie  wstępnego  projektu
budowlanego.

343 Prosimy o potwierdzenie, że w salach konferencyjnych, w pomieszczeniach socjal-
nych, w komunikacji przed punktem obsługi klienta oraz w punkcie mycia obuwia robocze-
go będą znajdować się dystrybutory wody zasilane energią elektryczną, do których należy
doprowadzić instalację zimnej wody. W przypadku innego rodzaju dystrybutorów prosimy o
informacje czy musimy do nich doprowadzić media.
Ad. 343.  Zamawiający informuje, że dystrybutory wody nie będą montowane w punkcie
mycia obuwia roboczego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dystrybutory zimnej
wody  dostarczy  Zamawiający.  Wykonawca  w  projekcie  winien  ująć  podłączenie
dystrybutorów do instalacji  zimnej  wody wraz z zaworem odcinającym oraz wykonanie
gniazda  elektrycznego.  W związku  z  powyższym działając  na  postawie  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w
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zakresie  PFU w pkt.  2.11 "Wymagania dotyczące instalacji  wody" poprzez wykreślenie
części  zdania  o  treści:  "oraz  do punktu  mycia  obuwia  roboczego"  i  dopisanie  zdań:
„Dystrybutory  wody  dostarczy  Zamawiający.  Należy  zaprojektować  podłączenie
dystrybutorów do instalacji  zimnej  wody wraz z zaworem odcinającym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego” W załączeniu zmieniona treść pfu.

344 Prosimy o doprecyzowanie typu pomieszczeń opisanych na rysunkach jako: archiwum
lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porządkowe lub pomieszcze-
nie techniczne. Każde z wyżej wymienionych w zależności od ich przeznaczenia będzie
posiadało zupełnie różne wymogi techniczne w zakresie instalacji sanitarnych. 
Ad. 344.  Zamawiający informuje, że pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub  zaplecze  lub  pomieszczenie  socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub
pomieszczenie techniczne" stanowią "rezerwę pomieszczeń". Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc pod uwagę pomieszczenia
przyjęte i  opisane w Koncepcji  jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porządkowe,  pomieszczenie  techniczne  oraz  wyżej  przywołane  "pomieszczenia
rezerwowe" tak zaprojektował przestrzeń w budynku, aby zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszcznia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2. W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więciej kondygnacjach
to  należy  dla  niego  przewidzieć  pomieszczenie  socjalne  na  każdej  zajmowanej
kondygnacji.  Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach
(zaplecza sekretariatów).
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Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia  porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ w zakresie  PFU w p.  1.2.
"Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu"  poprzez  dopisanie:
"Pomieszczenia opisane w Koncepcji  jako:  "archiwum lub  zaplecze lub pomieszczenie
socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub  pomieszczenie  techniczne"  stanowią
"rezerwę pomieszczeń". Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc
pod uwagę pomieszczenia przyjęte i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyżej przywołane
"pomieszczenia  rezerwowe"  winien  tak  zaprojektowć  przestrzeń  w  budynku,  aby
zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i II piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r. w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr
14,  poz.  67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana
powierzchnia każdego archiwum to 80 m2.
2.  Skład  chronologiczny: na  kondygnacji  0  należy  zaprojektować  pomieszczenie  na
skład  chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skład chronologiczny to 100 m2.
3.  Magazyny  dokumentacji: dla  każdego  wydziału  i  biura  należy  zapewnić
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35
m2  ewentualnie  dwa  pomieszcznia  o  sumarycznej  powierzchni  35  m2.  W  projekcie
budowlanym należy je nazwać "magazyn dokumentacji".
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji 0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więcej kondygnacjach to
należy dla niego przewidzieć pomieszczenie socjalne na każdej zajmowanej kondygnacji.
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Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach  (zaplecza
sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5.  Pomieszczenia  porządkowe składające  się  z  szatni  i  magazynka:  na  każdej
kondygnacji winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6.  Pomieszczenia  techniczne: wszystkie  pomieszczenia,  które  pozostaną  po
zapewnieniu w odpowiedniej ilości magazynów dokumentacji, pomieszczeń socjalnych i
pomieszczeń porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
oraz  w  p.  2.6.  "Wymagania  dotyczące  instalacji  wentylacji  mechanicznej"  poprzez
dopisanie  w  wierszu  "Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie
"Pomieszczenia magazynów, techniczne i  porządkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynów dokumentacji"
oraz Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów załącznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. II.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu
"Archiwa"  słów:  "skład  chronologiczny"  oraz  w  akapicie  "Pomieszczenia  magazyn  ów,  
pomieszcz.  techniczne  i  porządkowe  na  kondygnacjach  naziemnych"  dopisanie:
"magazynów  dokumentacji" oraz  w  opisie  układu  wentylacyjnego  ZNW3  poprzez
dopisanie słów: "składu chronologicznego, magazynów dokumentacji".
W załączeniu zmieniona treść PFU oraz zmieniona treść Koncepcji instalacji sanitarnych.

345 Czy w pomieszczeniach określonych jako: „archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne
lub pom. porządkowe lub pom. techniczne” należy przyjąć doprowadzenie wody zimnej?
Niektóre tak oznaczone pomieszczenia nie mają elementów białego montażu na rzutach tj.
umywalek i zlewów. Czy należy je traktować jako pomieszczenia socjalne czy pomieszcze-
nia porządkowe czy w przypadku braku białego montażu na rysunku jako zaplecze lub
magazyn, czy też nadrzędne w zakresie instalacji wod-kan są rzuty koncepcji sanitarnej z
rozmieszczonymi przyborami?
Ad. 345. Zamawiający informuje, że pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub  zaplecze  lub  pomieszczenie  socjalne  lub  pomieszczenie  porządkowe  lub
pomieszczenie  techniczne"  stanowią  "rezerwę  pomieszczeń".  We  wstępnym  projekcie
budowlanym Wykonawca  winen  zaprojektować  przestrzeń  w  budynku  i  doprecyzować
funkcje "pomieszczeń rezerwowych" ( wg odpowiedzi jw. ), po czym wyposażyć je zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  i  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  PFU  i
Koncepcji w zależności od pełnionej przez nie funkcji.

346 Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych oraz
pomieszczeniach łazienek damskich i męskich będą znajdować się przedścianki w miejscu
montażu misek ustępowych oraz umywalek. Brak ich oznaczenia na rzutach, przykład po-
niżej: Pytanie argumentujemy faktem, iż ścianki wykonane są jako 12,5 cm ścianki, w któ-
rych  należy  wykonać  bruzdowanie  pod  instalacje,  rurociągi  podłączeniowe  pod  miskę
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ustępową 110 mm a pod umywalki 50 mm. Prosimy o potwierdzenie wykonania przedścia-
nek i montażu ceramiki na stelażach podtynkowych lub umywalek montowanych w blacie.

Ad. 346 Ściany wewnętrzne budynku mają być wykonane zgodnie z opracowaną przez
wykonawcę  dokumentacją,  gdzie  projektant  określi  "  rodzaj  wykonania  wewnętrznych
ścianek działowych" dla wszystkich pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych.
O konieczności wykonania "przedścianek" , oraz sposobie montażu "ceramiki" zdecyduje
projektant w ramach prac projektowych. 

347 Prosimy  o  określenie  rodzaju  wykonania  wewnętrznych  ścianek  działowych  dla
pomieszczeń jak na poniższym przykładzie:

Ad. 347 Ściany wewnętrzne budynku mają być wykonane zgodnie z opracowaną przez
wykonawcę dokumentacją, gdzie projektant określi " rodzaj wykonania wewnętrznych ścia-
nek działowych" dla wszystkich pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych.
348 Czy kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować akustycznie czy tylko
przeciwroszeniowo?
Ad. 348. Instalację kanalizacji deszczowej podciśnieniowej należy zaizolować akustycznie
i przeciwroszeniowo. Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze
zmianami),  Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie
PFU p. 2.12.1. poprzez wykreślenie zdania: "Odcinki przewodów na długości min 2,0 m
pod wpustami zabepieczyć przed roszeniem" i dopisanie: "Przewody instalacji kanalizacji
deszczowej prowadzone w przestrzeni stropów powieszonych od wpustów do włączenia
do pionów zaizolować akustycznie i przed roszeniem". W załączeniu zmieniona treść pfu.
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349 Prosimy o podanie warstw dachu, w których montowane są wpusty kanalizacji desz-
czowej.
Ad. 349 Konkretne rozwiązania dotyczące warstw dachu będą przedmiotem opracowanej
przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

350 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w koncepcji sanitarnej jest informacja o instalacji
awaryjnej  kanalizacji  wykonanej  poprzez przelewy w attyce,  natomiast  w architekturze
brak zaznaczenia przelewów, ponad to na rzutach występują podwójne wpusty kanalizacji.
Czy należy wykonać odwodnienie awaryjne poprzez przelewy w attyce czy jako podwójną
instalacje kanalizacji?
Ad. 350.Zamawiający informuje, że w dokumentacji nie ma rozbieżności. Koncepcje po-
szczególnych branż wzajemnie się uzupełniają stanowiąc łącznie opis przedmiotu zamó-
wienia. Rysunki koncepcyjne nie przedstawiają wszystkich szczegółowych rozwiązań za-
wartych w części opisowej. Koncepcja sanitarna w pełni opisuje założony sposób odwod-
nienia budynku z  zaznaczeniem konieczności  wykonania przelewów awaryjnych,  nato-
miast koncepcja architektoniczna pokazuje tylko schematycznie elementy odwodnienia nie
wskazując konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Zarówno z koncepcji sanitarnej jak i ar-
chitektonicznej nie wynika że należy wykonać "podwójną instalację kanalizacji". Ponadto
Zamawiający informuje, że przelewy awaryjne należy wykonać zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretne rozwiązania sposobu wy-
konania zabezpieczenia budynku przed ryzykiem przelewania się wód opadowych do bu-
dynku lub przeciążenia konstrukcji, ma zawierać opracowana przez wykonawcę dokumen-
tacja  projektowa.  Należy  zapewnić  alternatywną drogę  odprowadzenia  nadwyżki  wody
opadowej z dachu poprzez wyprowadzenie opadu na teren wokół budynku bez „podpina-
nia” do systemu orurowania budynku oraz kanału kanalizacji deszczowej poprzez przele-
wy w attyce, zgodnie z opisem do koncepcji sanitarnej.

351 Czy armaturę czerpalną należy zastosować wykonaniu wandaloodpornym we wszyst-
kich łazienkach, czy tylko ogólnodostępnych? Prosimy o wskazanie, które łazienki będą
ogólnodostępne.
Ad. 351. Zgodnie z pfu p. 2.11 "Wymagania dotyczące instalacji wody" armatura w wersji
wandaloodpornej  winna  być  zamontowana  w  sanitariatach  ogólnodostępnych".
Zamawiający  informuje,  że  za  sanitariaty  ogólnodostępne  należy  rozumieć  wszystkie
sanitariaty zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje zmiany treści zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.11 poprzez
dodanie zdania: "Jako sanitariaty ogólnodostępne należy rozumieć wszystkie sanitariaty
zlokalizowane  na  kondygnacji  0  oraz  pomieszczenie  dla  rodzica  z  dzieckiem".  W
załączeniu zmieniona treść PFU.

352 Czy wykonanie węzła jest po stronie wykonawcy czy będzie w zakresie MPEC?
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Ad. 352. Zamawiający informuje, że zaprojektowanie i wykonanie wymiennikowni jest po
stronie Wykonawcy, wymiennikownia jest ujęta w PFU p.2.9.1. Zamawiający wymaga, aby
projekt wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego opracować w taki sposób,
aby  była  możliwość  uzyskania  odrębnego  pozwolenia  na  budowę  dla  przyłącza
ciepłowniczego  i  odrębnego  pozwolenia  pozwolenia  na  budowę  dla  wymiennikowni.
Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  Poz.  1843  ze  zmianami),  Zamawiający
dokonuje  zmiany  treści  zapisów  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  PFU  p.  2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego
należy opracować w taki sposób, aby była możliwość uzyskania odrębnego pozwolenia na
budowę dla przyłącza ciepłowniczego i odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla
wymiennikowni". W załączeniu zmieniona treść PFU.

353 We wzorze umowy PGE dołączonej do warunków 20-C0/WP/000100 w §4 pkt. 1 
mowa jest o opłacie za przyłączenie, która wynosi 349 074,00 zł brutto. Wspomnianą opła-
tę ponosi Inwestor, czy Wykonawca? 
Ad. 353 Opłatę przyłączeniową ponosi Inwestor (Zamawiający).

354  W dołączonych do dokumentacji przetargowej wytycznych: „Szczegółowe wytyczne
projektowe w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biuro-
wego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie”, w punktach 1 i 2 mowa jest o zastoso-
waniu centralnych UPS do podtrzymania zasilania urządzeń aktywnych oraz gniazd kom-
puterowych. Prosimy o podanie czasu podtrzymania tego zasilania. Prosimy również o
jednoznaczne określenie jak Inwestor rozumie wymóg zasilania budynku z dwóch nieza-
leżnych przyłączy energetycznych (oddzielne GPZ) lub zaprojektowania i wybudowania
agregatu prądotwórczego oraz powiązanie tych wymagań z czasem podtrzymania zasila-
nia przez centralne UPS’y. W szczególności praca agregatu prądotwórczego oraz UPS
uzupełnia się wzajemnie i dostarcza gwarantowanego zasilania za które odpowiedzialność
może wziąć Wykonawca w odróżnieniu do dwóch niezależnych przyłączy (oddzielnych
GPZ) których gwarancja działania spoczywa po stronie PGE i Wykonawca nie ma na cią-
głość zasilania wpływu.
Ad. 354 Zgodnie z dołączonymi warunkami przyłączenia PGE budynek zasilony będzie z
dwóch niezależnych przyłączy – zasilanie podstawowe i rezerwowe. Dodatkowo, zgodnie
z wytycznymi „Szczegółowe wytyczne projektowe w branży telekomunikacyjnej i teleinfor-
matycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie” w
budynku należy przewidzieć centralny UPS. 

355 Do dokumentacji przetargowej dołączone zostały podwójne warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE. Warunki te przewidują niezależne dwa przyłącza
oraz budowę dwóch stacji z rozdzielniami. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie re-
zerwowego GPZ przez zastosowanie jednej stacji z jednym transformatorem oraz układem
SZR po stronie SN?
Ad. 355 Zamawiający wyjaśnia, że dołączone podwójne warunki przyłączenia dotyczą za-
silania podstawowego i rezerwowego. Sposób rozwiązania (ilość transformatorów, lokali-
zacja układu SZR) należy do projektanta (Wykonawcy).
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356 W dokumencie „Koncepcja instalacji elektrycznych” w rozdziale 21. System radiowę-
zła został postawiony wymóg wyposażenia linii głośnikowych w ścienne regulatory głośno-
ści indywidualne dla każdego pomieszczenia. Czy ten zapis dotyczy wszystkich pomiesz-
czeń czy można go uprościć tylko do pomieszczeń biurowych? 
Ad. 356 Zamawiający rezygnuje z wykonywania instalacji radiowęzła. W związku z powyż-
szym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje
zmiany zapisów  zał. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcja Instalacji Elektrycznych poprzez
wykreślenie w pkt 21 System radiowęzła zgodnie z Erratą E1(w załączeniu).

357 Zwracamy ponadto uwagę na to że jako system radiowęzła mógłby być wykorzystany
Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO, który obejmuje swym zasięgiem cały budynek.
Funkcja DSO uruchamiana jest tylko podczas wystąpienia zagrożeń i dodatkowo podczas
pracy DSO muszą być wyłączone wszystkie inne systemy nagłośnieniowe. Oznacza to że
nigdy nie występuje praca równoległa tych dwóch systemów. Racjonalne byłoby zbudowa-
nie jednego systemu nagłośnieniowego lecz przy tak sformułowanym wymaganiu jest to
technicznie  możliwe ale  zabronione prawnie,  gdyż systemy DSO uzyskują  certyfikację
CNBOP warunkowo przy zastosowaniu linii głośnikowych i głośników bez regulacji głośno-
ści. Możliwe jest zastosowanie systemu z regulacja głośności na poziomie wzmacniaczy i
całych linii głośnikowych. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowa-
nie regulacji głośności na poziomie kilku do kilkunastu stref nagłośnieniowych wyznaczo-
nych w obiekcie (sala konferencyjna, gabinety dyrektorów, …) zamiast regulacji głośności
we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie listy takich
stref z wykazem pomieszczeń które powinny wejść w ich skład.
Ad. 357 Zamawiający rezygnuje z wykonywania instalacji radiowęzła. W związku z powyż-
szym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),  Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcja Instalacji Elektrycznych poprzez
wykreślenie w pkt 21 System radiowęzła zgodnie z Erratą E1 (w załączeniu). Jednocze-
śnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje regulacji głośności w systemie DSO. 

358 W dokumencie „Wytyczne do systemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy
oraz kontroli dostępu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego
20” w rozdziale IV pkt. 6 Zamawiający określił wymagania dotyczące kontroli zamknięcia
okien i drzwi do pomieszczeń biurowych. Prosimy o informację czy te wymagania muszą
być spełnione dla wszystkich pomieszczeń biurowych w obiekcie, czy dla 50 pomieszczeń
wskazanych przez Inwestora na etapie projektowania czy też jeszcze inna ilość powinna
być wzięta pod uwagę?  
Ad. 358 Zamawiający informuje, że kontrola zamknięcia okien i drzwi dotyczy wszystkich
pomieszczeń biurowych z wyprowadzeniem przewodu w każdym pomieszczeniu biuro-
wym do zamontowania czytnika głowicy kontroli dostępu (karta/PIN) oraz przygotowanie
pod montaż czujki ruchu (wejście pod montaż czujki np. w kontrolerze KD, ekspanderze
KD). W przypadku wybrania czytnika głowicy kontroli z wyjściem pod montaż czujki - wy-
prowadzenie przewodu pod montaż czujki ruchu.  Dla min. 50 pomieszczeń biurowych,
wskazanych przez Inwestora na etapie projektowania, oprócz kontroli zamknięcia okna i
drzwi, zainstalowany ma być również czytnik głowica kontroli dostępu KD oraz czujka ru-
chu .
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje modyfi-
kacji  zapisów   zał. nr 1 do SIWZ w zakresie  zał. nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych -
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostę-
pu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 " poprzez doda-
nie w pkt.  IV/6 zapisu :  ”Kontrola zamknięcia okien i drzwi dotyczy wszystkich pomiesz-
czeń biurowych z wyprowadzeniem przewodu w każdym pomieszczeniu biurowym do za-
montowania czytnika głowicy kontroli dostępu (karta/PIN) oraz przygotowanie pod montaż
czujki ruchu (wejście pod montaż czujki np. w kontrolerze KD, ekspanderze KD). 
W przypadku wybrania czytnika głowicy kontroli z wyjściem pod montaż czujki - wyprowa-
dzenie przewodu pod montaż czujki ruchu.  
Dla min. 50 pomieszczeń biurowych, wskazanych przez Inwestora na etapie projektowa-
nia, oprócz kontroli zamknięcia okna i drzwi, zainstalowany ma być również czytnik głowi-
ca kontroli dostępu KD oraz czujka ruchu.” 
W załączeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne -  załącznik nr 1 "Wytyczne do sytemu
magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostępu w nowoprojektowa-
nym budynku biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20

359 Czy sieć zabezpieczeń technicznych (CCTV, SKD, SSWiN, …) powinna być oddzielo-
na od sieci LAN, tzn.: czy odrębne okablowanie, urządzenia aktywne i punkty dystrybucyj-
ne?
Ad. 359 Sieć zabezpieczeń technicznych nie powinna być wydzielona fizycznie. 

360 Czy Zamawiający dopuszcza montaż kamer zewnętrznych na elewacji budynku? 
Ad. 360 Zamawiający  nie ogranicza  sposob  montaż kamer zewnętrznych.  Rozwiązania
projektowe mają być przyjęte na etapie opraowania dokumentacji.   

361 Czy Zamawiający przewiduje budowę oświetlenia zewnętrznego? 
Ad. 361 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje
zmiany treści  zapisów zał. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji Elektrycznych w
pkt 8 Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych dodaje się zapis:
„Przewiduje się iluminację obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii
LED montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad. Podkreśleniu w  postaci ilumi-
nacji będą podległy: 
- fasady podcienia parteru budynku, 
- logo urzędu w środkowej części fasady nad wejściem,
- cały obwód poniżej i powyżej gzymsów i pilastrów w kształcie ramy w kolorze czarnym
nawiązujących  do  litery  „S”  biegnących  po  elewacji  budynku  (po  obwodzie  w  postaci
ciągłej  oświetlającej  fasady  powyżej  i  poniżej  ramy).  Sposób  montażu  i  wykonania
doprecyzowano w erracie opisu ślusarki aluminiowej.
W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji iluminacji
obiektu" – Errata E1 do koncepcji.

Dodatkowo zgodnie z zapisami PFU pkt 2.3 ppkt Wymagania Zamawiającego do
elementów małej architektury należy wykonać oświetlenie terenu otoczenia budynku, do-
jazdów oraz dojść od strony grogi publicznej i terenu parku, zgodnie z przepisami umożli -
wiające bezpieczne poruszanie się po zapadnięciu zmroku.
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362.  Zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę warunku udziału, o którym mowa w pkt
5.5.2.3 oraz jednocześnie o modyfikację kryterium oceny ofert określonego w pkt 13.3.,
zgodnie  z  którymi  oceniany  będzie  kierownik/dyrektor  kontraktu  skierowany  przez
Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego  odpowiedzialny  za  kierowanie
kontraktem, posiadający doświadczenie w kierowaniu:
-  nieprzerwanie  przez  cały  okres  trwania  kontraktu  co  najmniej  jednym  kontraktem
inwestycyjnym (odebranym tj. zakończonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego)
realizowanym w formule „projektuj  i  buduj”, którego wartość wynosiła minimum 15 000
000,00  PLN brutto  dotyczącym budowy  kubaturowego  obiektu  budowlanego:  budynku
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert.
W odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia funkcji kierownika/dyrektora kontraktu
Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:
-  za  wykazanie  dwóch  kontraktów  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu
wykonawca otrzyma – 50 pkt x waga kryterium - za wykazanie trzech i więcej kontraktów
kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu wykonawca otrzyma – 100 pkt x waga
kryterium.
W  ocenie  Oferenta  zaproponowany  warunek  oraz  kryterium  oceny  ofert  prowadzi  do
zawężenia  ilości  otrzymanych  ofert  ze  względu  na  wysoką  wagę  tego  kryterium.
Zrealizowanie  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu  trzech  lub  więcej  kontraktów  na
realizację obiektów publicznych o wartości przekraczającej 15 000 000,00 PLN brutto o
kubaturze co najmniej 30 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania  ofert  biorąc  pod  uwagę,  że  oceniane  są  realizacje  kontraktów  w  formule
projektuj i buduj oraz uwzględniając czas trwania takiego kontraktu od początku do końca
(projektowanie,  uzyskanie  pozwoleń,  realizacja)  jest  mało  prawdopodobne  i  ogranicza
konkurencję.
Tym  samym  Oferent  niniejszym  wnosi  o  rozszerzenie  dopuszczonych  do  oceny
kierowników  kontraktów,  którzy  zdobyli  doświadczenie  również  na  kontraktach
realizowanych  w  formule  „buduj”  i  zmianę  treści  pkt  5.5.2.3,  13.3.2  oraz  13.3.3  na
następującą:
5.5.2.3  dysponowanie  minimum  1  osobą  kierownika/dyrektora  kontraktu,  posiadającą
doświadczenie polegające na kierowaniu nieprzerwanie przez cały okres trwania kontraktu
co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (odebranym tj. zakończonym podpisaniem
protokołu  odbioru  końcowego  )  realizowanym  w  formule  „projektuj  i  buduj”,  którego
wartość wynosiła minimum 15 000 000,00 PLN brutto dotyczącym budowy kubaturowego
obiektu  budowlanego:  budynku  użyteczności  publicznej,  o  kubaturze  co  najmniej  30
000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
13.3.2 W powyższym kryterium oceniany będzie kierownik/dyrektor kontraktu skierowany
przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia  publicznego odpowiedzialny  za  kierowanie
kontraktem, posiadający doświadczenie w kierowaniu:
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-  nieprzerwanie  przez  cały  okres  trwania  kontraktu  co  najmniej  jednym  kontraktem
inwestycyjnym (odebranym tj. zakończonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego)
realizowanym w formule „projektuj  i  buduj”,  którego wartość wynosiła minimum 15 000
000,00  PLN brutto  dotyczącym budowy  kubaturowego  obiektu  budowlanego:  budynku
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert.
13.3.3 W odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia funkcji  kierownika/dyrektora
kontraktu Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:
-  za  wykazanie  dwóch  kontraktów  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu
wykonawca otrzyma – 50 pkt x waga kryterium
-  za  wykazanie  trzech  i  więcej  kontraktów  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora
kontraktu wykonawca otrzyma – 100 pkt x waga kryterium
lub 
o  rozszerzenie  dopuszczonych  do  oceny  kierowników  kontraktów,  którzy  zdobyli
doświadczenie również na kontraktach realizowanych w formule „buduj” oraz zmniejszenie
wymaganej kubatury w zakresie oceny doświadczenia kierownika/dyrektora kontraktu do
15 000,00 m³ i zmianę treści pkt 5.5.2.3, 13.3.2 oraz 13.3.3 na następującą:
5.5.2.3   dysponowanie  minimum 1  osobą  kierownika/dyrektora  kontraktu,  posiadającą
doświadczenie polegające na kierowaniu nieprzerwanie przez cały okres trwania kontraktu
co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (odebranym tj. zakończonym podpisaniem
protokołu odbioru końcowego) realizowanym w formule „projektuj i buduj”, którego wartość
wynosiła minimum 15 000 000,00 PLN brutto dotyczącym budowy kubaturowego obiektu
budowlanego:  budynku  użyteczności  publicznej,  o  kubaturze  co  najmniej  30 000,00
15 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
13.3.2 W powyższym kryterium oceniany będzie kierownik/dyrektor kontraktu skierowany
przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia  publicznego odpowiedzialny  za  kierowanie
kontraktem, posiadający doświadczenie w kierowaniu:
-  nieprzerwanie  przez  cały  okres  trwania  kontraktu  co  najmniej  jednym  kontraktem
inwestycyjnym (odebranym tj. zakończonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego )
realizowanym w formule „projektuj  i  buduj”,  którego wartość wynosiła minimum 15 000
000,00  PLN brutto  dotyczącym budowy  kubaturowego  obiektu  budowlanego:  budynku
użyteczności  publicznej,  o  kubaturze  co  najmniej  30 000,00 15 000,00 m³,  w  okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
13.3.3 W odniesieniu do osoby proponowanej do pełnienia funkcji  kierownika/dyrektora
kontraktu Zamawiający przyzna punktację w następujący sposób:
-  za  wykazanie  dwóch  kontraktów  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora  kontraktu
wykonawca otrzyma – 50 pkt x waga kryterium
-  za  wykazanie  trzech  i  więcej  kontraktów  kierowanych  przez  kierownika/dyrektora
kontraktu wykonawca otrzyma – 100 pkt x waga kryterium
Na  poparcie  swojego  stanowiska  Oferent  przedstawia  wieloaspektowe  uzasadnienie
pokazujące, jak powyższe zmiany mogą wpłynąć na rozszerzenie kręgu oferentów.
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W pierwszej kolejności należy podkreślić, że ujęcie w jednym kryterium wartości kontraktu
w  wysokości  15  000  000,00  PLN  brutto  dotyczącym  budowy  kubaturowego  obiektu
budowlanego:  budynku użyteczności  publicznej,  o kubaturze co najmniej  30 000,00 m³
sprowadza się do ustalenia ceny za m3 w wysokości 500 zł brutto / m³ tj. 406,50 zł netto /
m³.  Wartość  ta  prowadzi  do  wniosku,  że  kryterium  to  preferuje  obiekty  o  wysokiej
wysokości  np.  hale  sportowo –  widowiskowe.  Poniżej  w  Tabeli  1.  Oferent  przedstawił
zestawienie cen obiektów opracowane na podstawie biuletynu Sekocenbud BCO cz.  I
obiekty kubaturowe IV kw. 2020.

Tabela 1. Zestawienie cen obiektów – opracowanie własne na podstawie Sekocenbud BCO cz. I obiekty kubaturowe IV kw. 2020

Nr 
obiektu

Nazwa Powierzchnia 
użytkowa [m2]

Kubatura [m3] Cena całkowita
[zł]

Cena za m3 [zł]

1220-
401

Budynek Sądu 
Rejonowego

2 630,40 25 043,00 20 131 586,37 803,88

1261-
101

Kino 
wielosalowe

2 350,65 30 000,00 15 257 826,14 508,59

1261-
401

Budynek 
centrum 
kulturalno-
artystycznego

3 289,34 36 147,89 37 462 527,75 1 036,37

1263-
111

Szkoła 
podstawowa 21-
oddziałowa dla 
525 uczniów z 
salą sportowo-
widowiskową 
dla 174 widzów

3 799,43 29 081,28 17 271 987,52 593,92

1263-
201

Budynek 
dydaktyczny 
szkolnictwa 
wyższego (5+1) 
kondygnacyjny 
z garażem 
podziemnym na 
160 
samochodów

5 966,00 60 574,00 63 040 443,63 1040,72

1263-
203

Budynek 
naukowo-
badawczy 4-
kondygnacyjny, 
częściowo 

8 611,47 51 940,44 65 270 854,06 1 256,65
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podpiwniczony

1265-
301

Hala sportowo-
widowiskowa z 
lodowiskiem dla
2890 widzów

5 561,31 61 450,00 18 777 634,83 305,58

Szczegółowa analiza przedstawionych wartości sprowadza się do wniosku, że z siedmiu
przywołanych obiektów dwa obiekty  spełniające kryterium ceny nie  spełniają  kryterium
kubatury. Z pięciu pozostałych obiektów tylko hala sportowo-widowiskowa z lodowiskiem
dla 2890 widzów jest możliwa do wybudowania z ceną za m³ poniżej wartości 406,50 zł
netto / m³. Zarówno hala sportowo-widowiskowa z lodowiskiem dla 2890 widzów jak i kino
wielosalowe w żaden sposób nie są porównywalne z obiektem będącym przedmiotem
niniejszego postępowania. Pozostałe trzy obiekty są realizowane z ceną za m³ znacząco
przekraczającą wartość 406,50 zł netto / m³ tj. w granicach 1 036,37 – 1 256,65 zł netto /
m³.  Wobec  tego  wartość  odpowiadająca  kubaturze  30 000,00  m³,  jaką  należy
przeanalizować to 33 000 000,00 PLN netto tj. 40 590 000,00 PLN brutto. Takie kryterium
znacząco zawęża możliwość odnalezienia kierownika kontraktu,  który zrealizowałby co
najmniej trzy takie inwestycje w ciągu ostatnich 10 lat, co Oferent wnioskuje na podstawie
poniższych analiz witryny ogłoszeń o zamówieniach publicznych1.
W ciągu 10 ostatnich lat w Polsce ogłoszono postępowania (co nie jest jednoznaczne z
ich  realizacją)  58  realizacji  robót  budowlanych,  które  w ogłoszeniu  zawierają  słowa
„użyteczności  publicznej”  oraz  słowa  zaczynające  się  od  „zaprojekt”  powyżej  wartości
33 000 000  PLN.Z  analizy  wynika,  że  w ciągu  10  ostatnich  lat w  Polsce  ogłoszono
postępowania  (co  nie  jest  jednoznaczne  z  ich  realizacją)  194  realizacji  robót
budowlanych,  które  w  ogłoszeniu  zawierają  słowa  „użyteczności  publicznej”  powyżej
wartości 33 000 000 PLN, lecz bez dodatkowego kryterium – słowa zaczynające się od
„zaprojekt”.  Tym  samym  należy  stwierdzić,  że  rozszerzenie  kryterium  o  kierowników
kontraktów, którzy realizowali również kontrakty bez projektowania trzykrotnie rozszerza
zakres  potencjalnych  oferentów.  Dodatkowo  zwiększenie  wartości  kontraktu  do
15 000 000 PLN rozszerza ilość takich projektów do 344, tj. prawie sześciokrotnie. 
Kończąc należy podkreślić, że w pkt 13. ukształtowano kryterium oceny ofert określając
wagi ceny w wysokości 60 %, okresu gwarancji na roboty budowlane w wysokości 25 %
oraz  doświadczenia  kierownika/dyrektora  kontraktu  skierowanego  do  realizacji
zamówienia w wysokości 15 %. Tak wysoka waga ostatniego kryterium sprowadza się do
uznania  za  równoważne  oferty  z  kompletem  punktów  za  ostatnie  kryterium  o  cenie
wyższej o 33% od oferty, która nie otrzyma punktów za ostatnie kryterium. Przykładowo w
toku  postępowania  mogą  wpłynąć  dwie  oferty.  Pierwsza  oferta  o  wartości  netto
63 463 080,00 zł  (tj.  równa  orientacyjnej  wartości  zamówienia  wskazanej  przez
Zamawiającego w dokumencie  „Plan  postępowań Urzędu Miasta  Lublin  na  2020 rok  -
wersja  po  zmianach  z  dnia  30.12.2020”  poz.  94),  gwarancji  równej  60  miesięcy  i  z

1 https://ted.europa.eu/TED
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kierownikiem/dyrektorem kontraktu z wykazanym doświadczeniem na jednym kontrakcie
(0 pkt za to kryterium). Druga oferta o wartości netto 84 617 440,00 zł, gwarancji równej 60
miesięcy i z kierownikiem/dyrektorem kontraktu z wykazanym doświadczeniem na trzech
kontraktach (15 pkt za to kryterium). W wyniku oceny ofert obie powinny uzyskać po 85
pkt,  co czyni  je ofertami równoważnymi.  Tym samym wagę trzeciego kryterium można
przeliczyć jako równowartość 1/3 najniższej ceny. W analizowanym przypadku jest to  21
154 360,00 zł  netto.  Biorąc pod uwagę powyższe,  w ocenie Oferenta,  wskazane jest
zwiększenie  konkurencyjności  otrzymanych  ofert,  co  pozwoli  na  pozyskanie  większej
liczby  ofert  dla  których  zostanie  przydzielona  maksymalna  ocena  za  doświadczenia
kierownika/dyrektora  kontraktu  skierowanego  do  realizacji  zamówienia,  a  tym  samym
udzielenie zamówienia po niższej cenie.
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę 
warunku udziału, o którym mowa w pkt 5.5.2.3 oraz jednocześnie o modyfikację kryterium 
oceny ofert określonego w pkt 13.3.2 oraz 13.3.3 zgodnie z zaproponowaną w niniejszym 
piśmie treścią.
Ad.  362  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  modyfikację  pkt. 5.5.2.3.  SIWZ  oraz  na
modyfikację kryterium oceny ofert określonego w pkt 13.3.2 oraz 13.3.3 . 

363 Czy posiadają Państwo podkłady obiektu w formie plików dwg (AutoCAD) -  rzuty
poszczególnych kondygnacji.?  Jeżeli jest taka możliwość bardzo proszę o udostępnienie,
pozwoli to na przyspieszenie czasu projektowania
Ad. 363 Zamawiający nie dysponuje podkładami obiektu w formie plików dwg (AutoCAD).

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) dokonał zmiany:
1)  załącznika  nr  8  do  SIWZ wzór  umowy  w §  29  ust.  3,  który  otrzymał  brzmienie
następujące:
"3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w
wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy  z  wyłączeniem  odpadów  (materiałów),  o  których
mowa w § 3 ust. 7 pkt 53 i 55 umowy.”
2) zał  nr 1  do Wytycznych funkcjonalnych -   "Wytyczne do sytemu magazynowania i
monitorowania  obiegu  kluczy  oraz  kontroli  dostępu  w  nowoprojektowanym  budynku
biurowym przy ul. Leszczyńskiego 20 "
3) opisu Programu Funkconalno- Użytkowego w zakresie
-zmiany opisu sufitów, posadzek oraz korekty powierzchni  pomieszczeń w tabeli „program
użytkowy obiektu”
- zmiany w tabeli „ charakterystyczne parametry obiektu” – korekta powierzchni i 
wysokości
- korekta powierzchni zabudowy
- zmiany w pkt. 2.4 Wymagania dotyczące architektury w zakresie opisu ścian 
zewnętrznych, fasad szklanych na profilach z aluminium, okien , iluminacji 
architektonicznej.
- zmiany w zakresie opisu sufitów podwieszanych
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- zmiany w zakresie opisu obróbek blacharskich
4) w  pkt.  2.5  Wymagania  dotyczące  konstrukcji  –  zmiany  w  opisach  poszczególnych
elementów konstrukcji budynku
4) w opisie Koncepcji Instalacji Sanitarnych
5) w opisie Koncepcji Architektonicznej
6) rysunków do Koncepcji Architektonicznej : REW 01,REW 02, REW 03, REW 04, REW
05, REW 07, REW 08
7) w opisie do Operatu Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
8) załącznika nr 7 do SIWZ – formularz wyceny
9) SIWZ w pkt 12.3 i 12.4 które otrzymują następujące brzmienie:
12.3  Zamawiający  zastrzega,  że  cenę  ryczałtową  brutto  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem niżej podanych warunków:
12.3.1  Cena  za  dokumentację  geotechniczną  oraz  projekty  budowlane  oraz  projekty
rozbiórek i informacje BIOZ może stanowić maksymalnie 40 % łącznej ceny za całość
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 
12.3.2 Cena za dokumentację środowiskową wraz z raportem oddziaływania środowisko
może  stanowić  maksymalnie  5  % łącznej  ceny  za  całość  dokumentacji  projektowo –
kosztorysowej,
12.3.3 Cena za nadzory autorskie może stanowić od 10 % do 15 % łącznej  ceny za
całość dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
12.3.4 Cena za całą dokumentację projektowo - kosztorysową może stanowić max 3,5 %
łącznej ceny za roboty budowlane.
12.4 Pojęcie "całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej" obejmuje cały zakres 
zamówienia określony w §2 ust. 2 lit A Etap I punkty od 1 do 9 oraz lit. A.1. punkty od 1 do 
38, a także lit. B Etap II zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.,
§9 ust. 2 zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy obejmuje wynagrodzenie za przedmiot zamówienia:
12.4.1  za dokumentację geotechniczną, projekty budowlane, projekty rozbiórek i informacja BIOZ -
punkt 1 tabeli formularza cenowego.
12.4.2 za projekty wykonawcze i  pozostałe  opracowania – elementy dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej im towarzyszące - punkt 2 tabeli formularza cenowego.
12.4.3  za dokumentację środowiskową, w tym za raport oddziaływania na środowisko - punkt 3 tabeli
formularza cenowego.
Takie same elementy zakresu zamówienia wyszczególnione są w trzech pierwszych punktach tabeli
formularza  cenowego.  Te  trzy  elementy  obejmują  cenę  za  "całość  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej"
Pozostałe elementy wynagrodzenia to wynagrodzenie:
12.4.4 za nadzory autorskie - punkt 4 tabeli formularza cenowego.
12.4.5  za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj. za
wykonanie  robót  budowlanych  z  wyłączeniem robót  zieleniarskich  -  punkt  5  tabeli  formularza
cenowego.
12.4.6 za roboty zieleniarskie – punkt 6 tabeli formularza cenowego.
12.5 Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

W załączeniu aktualny wzór umowy oraz formularz wyceny 
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W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia 17.03.2021 r. 
o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. 

11.6 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 
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