
Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że  w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  opracowanie
kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul.  Władysława Jagiełły  11 wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj” wpłynęły  zapytania
dotyczące następujących kwestii:

1. Czy  Zamawiający  uzna  za  równoważne,  aby  „Opracowanie  kompletnej
wielobranżowej  dokumentacji  projektowo  –   kosztorysowej  oraz  rozbudowę
budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11 wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj  i  wybuduj” została
wykonana  z  prefabrykowanych  modułów  przestrzennych  o  konstrukcji  stalowej,
odporności ogniowej dla konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 13501-2:2016-07 ?

Uzasadnienie:
Obiekty wykonane w systemie modułowym są gotowe do użytku w czasie o połowę
krótszym, co pozwala ograniczyć zakres i ilość prac na placu budowy, a tym samym
poprawia  aspekt  środowiskowy  realizacji  zadania.  Konstrukcja  budynku  i  prace
wykończeniowe wykonywane są  w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy. Czynności
na  placu  budowy  ograniczone  są  do  minimum  i  obejmują  jedynie  rozładunek,
łączenie  modułów,  podłączenie  instalacji  oraz  ostatnie,  pozostałe  prace
wykończeniowe. Technologia modułowa obiektów użyteczności publicznej wyróżnia
się wysokim stopniem prefabrykacji  (85%).  Konstrukcje modułów przestrzennych
wykonane  są  z  odpowiednich  elementów  stalowych,  każdy  moduł  posiada
wszystkie instalacje przewidziane   w projekcie, posiada charakterystykę budynków
pasywnych m.in.:  brak mostków cieplnych, duża akumulacyjność ciepła i  bardzo
wysoka  szczelność  jak  również  jest  w  pełni  wyposażony  przede  wszystkim:  w
stolarkę  drzwiową,  okienną,  wykładziny  podłogowe,  podwieszany  sufit,  montaż
biały.  Dopuszczenie  konstrukcji  stalowej  w  znaczny  sposób  zwiększy
konkurencyjność postępowania i spowoduje, iż Zamawiający otrzyma więcej ofert. 

Odpowiedź:
 
W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. konstrukcji budynków, zostało określone w pkt. nr 4.
oraz pkt. 5. Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 1 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



stołówka, wprowadzające powyższe zmiany. 

2.  Producent  modułów  musi  spełniać  obowiązujące  wymagania  jakościowe  w
procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-2. Czy Wykonawca będzie
zobowiązany  do  dołączenia  w/w  dokumentu  na  wezwanie  Zmawiającego,  na
potwierdzenie  spełniania przez oferowane dostawy,  usługi  lub roboty  budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy
PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  wszelkie  roboty  budowlane,  w tym prace spawalnicze
muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Zamawiający
na etapie przetargu nie żąda dokumentów potwierdzających wykonywanie robót zgodnie z
przepisami. Dokumenty te będą niezbędne na etapie realizacji robót budowlanych.

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  dowolnej
konstrukcji  budynku  w  tym  również  stalowej.  W  przypadku  zastosowania  konstrukcji
stalowej  prace  związane  z  jej  wykonaniem  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

3.  Producent  modułów musi  spełniać normy spawalnicze elementów konstrukcji
modułów  EN  1090-2:2008+A1:2011.  Czy  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
dołączenia  w/w  dokumentu  na  wezwanie  Zmawiającego,  na  potwierdzenie
spełniania  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań
określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie  roboty budowlane,  w tym prace spawalnicze
muszą  być  realizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  technicznymi.
Zamawiający na etapie przetargu nie żąda dokumentów potwierdzających wykonywanie
robót  zgodnie  z  przepisami.  Dokumenty  te  będą niezbędne  na  etapie  realizacji  robót
budowlanych.

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  dowolnej
konstrukcji  budynku  w  tym  również  stalowej.  W  przypadku  zastosowania  konstrukcji
stalowej  prace  związane  z  jej  wykonaniem  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

4.  Czy  zamawiający  dopuści  odbiory  częściowe  modułów  przestrzennych  w
zakładzie  produkcyjnym  Wykonawcy  ze  względu  na  ich  wysoki  stopień
prefabrykacji?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  §  16  ust.  1  p.  b)  Umowy,  Zamawiający
przewiduje  odbiory  częściowe  wykonanych  elementów  (etapów)  robót.  W  przypadku
zastosowania modułów przestrzennych Zamawiający dopuszcza ich odbiór w zakładzie
produkcyjnym,  jednak  odbiory  takie  będą  odbiorami  technicznymi,  mającymi  na  celu
weryfikację  prawidłowości  wykonania  danego  elementu,  a  odbiór  końcowy  o  którym
mowa  w  Umowie  stanowiący  podstawę  do  wystawienia  faktury  nastąpi  dopiero  po
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wbudowaniu modułu na terenie budowy i zakończeniu elementu (etapu) robót.

5.  Wnosimy  o  wydłużenie  terminu  składania  ofert  o  2  tygodnie,  tj.  do  dnia
23.09.2020r.

Uzasadnienie:

W  dniu  25.09.2020r.  Zamawiający  ogłosił  postępowanie  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  opracowanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji
projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w
Lublinie  przy  ul.  Władysława  Jagiełły  11  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
towarzysząca w formule  „projektuj  i  buduj”  określając termin składania  ofert  na
dzień 09.09.2020r. 
W tym okresie Wykonawca musi:
- zapoznać się z treścią SIWZ oraz załącznikami do niej w tym PFU;
- przeanalizować istotne postanowienia umowy;
-  sformułować ewentualne pytania do SIWZ, istotnych postanowień umowy,  PFU
oraz innych dokumentów załączonych przez Zamawiającego;
- przeanalizować ewentualne odpowiedzi Zamawiającego;
- skalkulować i sporządzić ofertę. 
Zgodnie z treścią art. 64 ust 1 ustawy pzp Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć
termin do składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i
złożenie  oferty.  Proces  ten  zatem  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wyznaczenia
takiego  terminu,,  który  pozwoli  Wykonawcom  w  całości  spełnić  oczekiwania
Zamawiającego  wyszczególnione  w  SIWZ.   Jest  to  czas  konieczny  na  wnikliwe
zapoznanie się Wykonawcy z SIWZ, prawidłowe sporządzenie oferty i jej złożenie w
siedzibie Zamawiającego. 
W naszej ocenie wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert jest zbyt
krótki,  ponieważ  założona  przez  Zamawiającego  formuła  „projektuj  i  buduj”  jest
znacznie  bardziej  „wymagająca”  pod  kątem określenia  kosztów inwestycji  niż  w
przypadku  samej  budowy.  Potencjalny  Wykonawca  musi  przewidzieć  wszystkie
ewentualne  możliwości  budowy  oraz  przeprowadzić  pracochłonna  procedurę
sprawdzenia  dołączonej  przez Zamawiającego dokumentacji.  Dodatkowej  analizie
musi poddać fakt,  że  nowobudowany obiekt,  ma być  połączony z  obiektem już
istniejącym, co jest dodatkowym utrudnieniem. Na tej podstawie Wykonawca będzie
dopiero  mógł  zadać  ewentualne  pytania  Zamawiającemu.  Wyznaczenie  przez
Zamawiającego  tak  krótkiego  terminu  składania  ofert  powoduje,  iż  de  facto
Wykonawcy pozbawieni zostali możliwości zadawania pytań do treści SIWZ, tak aby
możliwe było ich przeanalizowanie oraz uwzględnienie podczas przygotowania ofert
czy też dokonania analizy przedmiotu zamówienia. 
Brak dodatkowych informacji  i  wyjaśnień znacząco utrudni  przygotowanie  oferty
optymalnie dopasowanej do potrzeb Zamawiającego. Tak krótki czas wyznaczony
Wykonawcom  na  przygotowanie  oferty,  wpływa  zatem  negatywnie  nie  tylko  na
interes Wykonawców, ale działa też na niekorzyść Zamawiającego.   
Mając  na  uwadze  najlepiej  pojęty  interes  Zamawiającego,  jak  i  potencjalnych
Wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.09.2020r. lub późniejszy, co pozwoli
na złożenie możliwie najkorzystniejszych ofert Zamawiającemu. 
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Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu
składania ofert na dzień 07.01.2021 r. 

6.  Wnosimy o poprawienie następujących błędów formalnych popełnionych przez
Zamawiającego w punkcie 13 SIWZ:  „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie
się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.”, a mianowicie:

a)  Punkt  13.2:  „Termin  wykonania  zaprojektowanych  obiektów  wraz  z  całą
towarzyszącą infrastrukturą tj. wykonania robót budowlanych – 30 %”

Termin wykonania robót budowlanych z badanej oferty
----------------------------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Najkrótszy termin wykonania robót budowlanych

Podany  powyżej  wzór  jest  nieprawidłowy,  gdyż  Wykonawca  który  zaproponuje
najdłuższy okres wykonania robót otrzyma  najwyższą ilość punktów.  

b)  Punkt  13.3:  „Termin  wykonania  dokumentacji  geotechnicznej  oraz  projektów
budowlanych i  informacji  BIOZ oraz dokumentacji  środowiskowej,  w tym raportu
oddziaływania na środowisko – 4 %.

Termin wykonania dokumentacji z badanej oferty
----------------------------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Najkrótszy termin wykonania dokumentacji

Podany  powyżej  wzór  jest  nieprawidłowy,  gdyż  Wykonawca  który  zaproponuje
najdłuższy okres wykonania dokumentacji otrzyma  najwyższą ilość punktów. 

c)  Punkt  13.5:  „Termin  wykonania  projektu  wykonawczego,  technologicznego  i
pozostałych opracowań – 3 %

Termin wykonania projektu z badanej oferty
----------------------------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Najkrótszy termin wykonania projektu

Podany  powyżej  wzór  jest  nieprawidłowy,  gdyż  Wykonawca  który  zaproponuje
najdłuższy okres wykonania projektu otrzyma  najwyższą ilość punktów. 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2020 r. zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał
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zmiany SIWZ w zakresie pkt 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

7. Czy w związku z przyjętą formułą projektuj – buduj Zamawiający wyraża zgodę na
zmiany w konstrukcji budynku?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. konstrukcji budynków, zostało określone w pkt. nr 4.
oraz pkt. 5. Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany. 

8. Czy w związku z przyjętą formułą projektuj – buduj Zamawiający wyraża zgodę na
zmianę technologii wykonania stropów na monolityczne?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. konstrukcji budynków, zostało określone w pkt. nr 4.
oraz pkt. 5. Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W załączeniu Opis koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny oraz Opis koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.  

9. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji – PFU – wykładzina Heterogeniczna
2,00  mm,  natomiast  w  koncepcji  Architektonicznej  –  wykładzina  z  naturalnego
linoleum 2,5 mm. Prosimy o wskazanie materiału, który ma zostać zastosowany?
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykładzin,  zostało  określone  w  pkt. 5.1.5.
Wykończenia posadzek; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

10.  Czy w związku z przyjętą formułą projektuj – buduj Zamawiający wyraża zgodę
na  zmianę  lokalizacji  poszczególnych  pomieszczeń  względem  koncepcji  na
projektach budowlanych oraz wykonawczych.

Odpowiedź:

Zamawiajacy  informuje,  że  dopuszcza  zmianę  lokalizacji  poszczególnych
pomieszczeń,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  wszystkie  pomieszczenia  wymagań
funkcjonalnych określonych w koncepcji,  oraz spełnienia obowiązujących przepisów.

11.  Czy  w związku z  przyjętą  formułą  projektuj  –  buduj  Zamawiający dopuszcza
zmianę  technologii  wykończenia  ścian  w  miejscach  zastosowania  stiuków
weneckich?

Odpowiedź:

Zamawiajacy informuje,  że nie  wyraża zgody na zmianę technologii wykończenia
ścian w miejscach zastosowania stiuków weneckich.

12.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytek  gresowych  barwionych  w
masie o gr. min. 9 mm.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. płytek podłogowych, zostało określone w pkt. 5.1.5.
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Wykończenie posadzek Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

13.  W związku z rozbieżnościami w dokumentacji  – PFU – obróbki  blacharskie z
blachy  ocynkowanej,  powlekanej  o  gr.  min  0,5  mm,  natomiast  w  koncepcji
Architektonicznej  –  zaleca  się  stosowanie  systemu  z  aluminiowej  płyty
kompozytowej. Proszę o wskazanie materiału, który ma zostać zastosowany.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. obróbek  blacharskich,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.1.  Docieplenie  elewacji; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany. 

14.  W  związku  z  rozbieżnościami  w  dokumentacji  –  PFU  –  okapnik  z  blachy
ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm, natomiast w koncepcji Architektonicznej –
wszystkie  parapety  zewnętrzne  wykonać  w  systemie  paneli  płyty  kompozytowej
(blacha aluminiowa + tworzywo). Prosimy o wskazanie materiału, który ma zostać
zastosowany.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. parapetów,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.1.
Docieplenie elewacji; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
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stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany. 

15.  W związku z rozbieżnościami w dokumentacji – PFU – wykończenie elewacji –
tynk silikonowy barwionym w masie o fakturze baranka (nawiązanie do istniejących
budynków),  natomiast  w  koncepcji  Architektonicznej  –  wykończenie  elewacji  –
warstwa  wierzchnia  0,2  mm  (gładka)  malowana  farbą  metaliczną.  Prosimy  o
wskazanie materiału, który ma zostać zastosowany.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów dot. wykończenia  elewacji,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.1.  Docieplenie  elewacji; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

16.  Czy w związku z  przyjętą  formułą  projektuj  –  buduj  Zamawiający dopuszcza
zmianę technologii i układu warstw dachowych przy zachowaniu parametrów?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. dachów budynków, zostało określone w pkt.  5.1.2.
Dach  budynku; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
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stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

17.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  parametru  płyt  systemowego  sufitu
podwieszanego na płyty o odporności na wilgoć 90% celem obniżenia kosztów
realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  sufitów,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.6.  Wykończenia  sufitów; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

18.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płyt  z  wełny  drzewnej  łączonej
spoiwem  cementowym?  Jeżeli  nie  to  prosimy  o  wskazanie  minimum  dwóch
produktów  i  producentów  w  zakresie  wyspecyfikowanych  sufitów
podwieszanych  z  wełny  drzewnej  łączonej  magnezytem  dopuszczonych  przez
Inwestora do zastosowania.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  sufitów,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.6.  Wykończenie  sufitów; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
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dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

19.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  materiałach,  urządzeniach  czy
technologii  w przypadku gdy zaproponowane w PFU i  koncepcji  nie  spełniają
założeń z Warunków Technicznych lub Prawa Budowlanego?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że rozwiązania zaproponowane
przez Zamawiającego w PFU i Koncepcji spełniają założenia z Warunków Technicznych  i
są zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

 
Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie został opisany przez

konkretne materiały, a przez ogólne parametry. Materiały i urządzenia będą dobierane na
etapie prac projektowych.

20.  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  montaż  sufitów  podwieszanych  na
podkonstrukcji T24?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki, w pkt 5.2.3. Wykończenie sufitów.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Wykończenia  sufitów,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.6.  Wykończenie  sufitów; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

21.  Prosimy  o  informacje  w  czyim  zakresie  pozostaje  przyłączenie
rozbudowanych budynków do gestorów sieci (prąd, gaz, ciepło).

Odpowiedź:

Zgodnie  z  Koncepcją  rozbudowy  SP52  o  segmenty  dydaktyczne  –  B.  Branża
Sanitrna – Opis Techniczny. Plan zagospodarowania terenu  oraz   Koncepcją rozbudowy
kuchni i stołówki SP52 – I Plan Zagospodarowania Terenu i IV Instalacje Wod-Kan. pkt 1
Charakterystyka obiektu - przyłącza instalacji  wod kan., zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje zasilenie obiektów w niezbędne media zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę
warunkami od gestorów mediów, w tym przyłączenie rozbudowanych budynków do sieci
(prąd, woda, gaz, ciepło, kanalizacja sanitarna i deszczowa), a także w razie potrzeby
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(jeśli to będzie wynikało z warunków i przyjętych rozwiązań projektowych, w tym także
przebudowa istniejącej infrastruktury.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1b do SIWZ
– Dokumentacja poprzez uzupełnienie dokumentacji o Warunki Usunięcia Kolizji.

W załączeniu  Warunki Usunięcia Kolizji.

Jednocześnie Zamawiający  informuje,  że  w  zakresie  Wykonawcy  pozostaje
usunięcie kolizji  kabli  energetycznych z projektowaną inwestycją zgodnie z Warunkami
Usunięcia Kolizji

22. W związku z sprzecznymi zapisami w dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że
wyposażenie  obiektu  jest  poza  zakresem  opracowania  lub  przekazania  listy
wyposażenia które należy wycenić i dostarczyć?

Odpowiedź:

 W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.

Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice
informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."

23.  Prosimy o potwierdzenie,  że konieczne jest  zastosowanie nawiewników we
wszystkich oknach.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość i lokalizację nawiewników okiennych na podstawie
obliczeń określa Wykonawca w dokumentacji projektowej. 

24. Czy w związku z przyjętą formułą projektuj – buduj Zamawiający dopuszcza na
etapie  projektowania  zmiany  stref  pożarowych  po  pozytywnym  zaopiniowaniu
przez rzeczoznawcę ppoż.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ:
- PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki poprzez dodanie do punktu nr 3.1.2.  Wymagania
ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych,
oraz
- PFU - segment dydaktyczny w zakresie poprzez dodanie do punktu nr 2.1.2. Wymagania
ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych

zapisów dotyczących zmiany stref pożarowych.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzające powyższe zmiany.

25.  Czy w związku z przyjętą formułą projektuj  –  buduj  Zamawiający dopuszcza
zmianę  układu  pomieszczeń  kuchennych  oraz  jadalni  przy  zachowaniu
funkcjonalności.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ:
- PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki poprzez dodanie do punktu nr 3.1.2.  Wymagania
ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych,
oraz
- PFU - segment dydaktyczny w zakresie poprzez dodanie do punktu nr 2.1.2. Wymagania
ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych

zapisów dotyczących zmiany układu pomieszczeń.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzające powyższe zmiany.

26.  Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitów w
technologii z wełny drzewnej o łącznej grubości 4 cm.
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  sufitów,  zostało  określone  w  pkt.
5.1.6.  Wykończenie  sufitów; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

27. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres opracowania dokumentacji projektowej
nie wchodzi analiza akustyczna auli oraz pozostałych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza,  że  w  zakres  opracowania  dokumentacji  nie  wchodzi
analiza akustyczna auli i innych pomieszczeń.

28.   Prosimy  o  informacje  w  czyim  zakresie  jest  wykonanie  przeróbki  węzła
ciepła na potrzeby inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  roboty  budowlane  w  istniejącym węźle  cieplnym na
potrzeby  rozbudowywanej  kuchni  i  jadalni  zgodnie  z  PFU,  pkt  2.8.  Wymagania
dotyczące instalacji centralnego ogrzewania są w zakresie Wykonawcy.

29.  Czy  na  istniejącym  obiekcie  lub  remontowanym  występuje  azbest  lub  w
infrastrukturze podziemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wedle jego wiedzy na terenie inwestycji  nie występuje
azbest.

30. Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu i robót dostosowania do
obowiązujących przepisów ppoż. istniejącego budynku?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
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dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ:
- PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki w zakresie punktu nr 3.1.1. Zakres dokumentacji
projektowej  i  wymagania  jakie  powinna  spełniać  dokumentacja  projektowa,  poprzez
dodanie podpunktu bb), cc), dd) oraz punktu 2.4. Wymagania dotyczące architektury.
-  PFU  -  segment  dydaktyczny  w  zakresie  punktu  nr  2.1.1.  Zakres  dokumentacji
projektowej  i  wymagania  jakie  powinna  spełniać  dokumentacja  projektowa  poprzez
dodanie podpunktu aa), bb) oraz punktu 2.4. Wymagania dotyczące architektury.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzający powyższe zmiany.

Zakres projektu i robót polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów
p. poż. w istniejącym budynku zawarty został w p. IV.2. INSTALACJA WODY w  Koncepcji
architektoniczno budowlanej - Architektura - Segmenty dydaktyczne.

31.  Prosimy  o  przekazanie  dla  istniejącego  obiektu  stanu  ppoż.  -  raporty,
instrukcje i wytyczne służb.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ – Dokumentacja poprzez uzupełnienie dokumentacji o Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego dla  Szkoły  Podstawowej  nr  52  ul.  Jagiełły  11  w Lublinie
część I i część II.

W załączeniu  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 52
ul. Jagiełły 11 w Lublinie część I i część II.

32.  Prosimy  o  podanie  minimum  dwóch  producentów  dopuszczonych  przez
Inwestora w dokumentacji  przetargowej urządzeń grzewczo-wentylacyjnych dla
sal dydaktycznych. Urządzeń spełniających Polskie Normy, Warunki Techniczne
oraz Prawo Budowlane.

Odpowiedź:

 Zgodnie z przepisami  ustawy PZP Zamawiający nie  ma prawa do wskazywania
konkretnych  producentów urządzeń  grzewczo-wentylacyjnych  dla  sal  dydaktycznych
ani żadnych innych urządzeń czy materiałów. Zgodnie z  Koncepcją rozbudowy Szkoły
Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  pkt II.1.  Opis  projektowanej  instalacji
wentylacji.  Aparaty  grzewczo-wentylacyjne  w  salach  dydaktycznych,  zostały  podane
wymagania techniczne Zamawiającego odnośnie aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

Ponadto  Zamawiający  informuje, że  szczegółowe  parametry  urządzenia będzie
określał Projekt Wykonawczy, który jest w zakresie przedmiotowego zamówienia.
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33. Co Inwestor rozumie przez sformułowania i na jakie dokumenty powołuje się
zamawiający w poniższych pkt.
a) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniający potrzeby wszystkich
użytkowników,  bez  względu  na  ich  ograniczenia  w  mobilności  i  percepcji,
umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów.
b)  dokumentacja  projektowa  musi  być  sporządzona  z  uwzględnieniem
odporności na zmiany klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m.in. musi być
zgodna  z  dokumentami  „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”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ:
- PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki poprzez dodanie podpunktów nr  42), 43) do punktu
nr 3.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.
- PFU - segment dydaktyczny w zakresie poprzez dodanie podpunktów nr  41), 42) do
punktu  nr  2.1.4.  Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  zawartości  dokumentacji
projektowej.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzające powyższe zmiany.

34. „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego”, - prosimy o podanie z jakiego roku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu rozbudowy szkoły należy brać pod
uwagę  "Ocenę  ryzyka  na  potrzeby  zarządzania  kryzysowego.  Raport  o  zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego" z roku 2013.

35. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji – PFU – narożniki ochronne –
do 1,5 m tworzywo sztuczne gr. min. 2mm, szerokość ramion 50mm, natomiast w
koncepcji Architektonicznej – w pomieszczeniach sanitarnych narożnik ze stali
nierdzewnej o gr. min. 1,5mm i szerokości ramion 75 mm. Prosimy o wskazanie
materiału, który ma zostać zastosowany.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.
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Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. narożników,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.4.
Wykończenie ścian wewnątrz; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

36.  W związku z  rozbieżnościami  w dokumentacji  –  PFU – hydroizolacja  pom.
mokrych – pod płytki gresowe (podłogowe), oraz tam gdzie jest to zalecane pod
płytki ścienne, natomiast w koncepcji Architektonicznej – pod glazurę stosować
izolacje pod płytkową. Prosimy o jasne wskazanie zakresu robót.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. hydroizolacji  pomieszczeń  mokrych,  zostało
określone w pkt.  5.1.3. Hydrolizacje; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
52 - Segment dydaktyczny oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

37.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  konglomeratu  innego  niż
kwarcowy,  np.  marmurowy  lub  granitowy  do  wykonania  parapetów
wewnętrznych?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. parapetów wewnętrznych, zostało określone w pkt.
5.1.7.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  -  parapety; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 16 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

38.  W związku  z  rozbieżnościami  w  dokumentacji  –  PFU  –  izolacja  części
podziemnej  budynku  –  styrodur  300MPa,  natomiast  w  koncepcji
Architektonicznej – styrodur 700MPa. Prosimy o wskazanie materiału, który ma
zostać zastosowany lub czy może być zastosowany EPS100 fundamentowy.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. styroduru,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.1.
Docieplenie elewacji  -  Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej  terenu; Opisu koncepcji
rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

39.  W związku z  rozbieżnościami  w dokumentacji  –  PFU –  tynki  zewnętrzne  –
cementowo wapienne klasy III pod malowanie, ściany pod płytki wykończone „na
ostro”,  natomiast  w  koncepcji  Architektonicznej  tynki  cementowo  wapienne
klasy III pod płytki, klasy IV pod malowanie. Prosimy o wskazanie technologii w
jakiej mają być wykonane tynki.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. tynków,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.4.
Wykończenie ścian wewnątrz -Tynki; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
52 - Segment dydaktyczny oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.
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W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

40.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  rezygnację  z  siatki  Rabitza  pod  tynki  na
stropach?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. tynków,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.4.
Wykończenie ścian wewnątrz - Tynki; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
52 - Segment dydaktyczny oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

41. Prosimy o podanie zakresu w jakim trzeba skuć tynki w pom. piwnic kuchni i
stołówki  do  wysokości  0,5  m,  wykonać  izolacje  poziomą  metodą  iniekcji
krystalicznej oraz zastosować tynk renowacyjny.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. iniekcji  krystalicznej  murów  piwnic  w  istniejącej
kuchni  i  stołówki,  zostało  określone  w  pkt. 5.1.3.  Hydroizolacje; Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzający powyższe zmiany.

42. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji – PFU – zabudowa grzejników i
aparatów grzewczo nawiewnych – HPL, natomiast w koncepcji Architektonicznej
cementowo wapienne MDF. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być
wykonane zabudowy.
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. zabudów  grzejników  i  aparatów  grzewczo
nawiewnych,  zostało określone w pkt.  5.1.8.  Pozostałe elementy - Zabudowy aparatów
grzewczo  -  wentylacyjnych  oraz  grzejników; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

43. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. zagospodarowania działki, zostało określone w pkt.
4.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI; Opisu koncepcji  rozbudowy
Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

44.  W związku  z  dużą   rozbieżnością  pomiędzy,  UMOWA,  SIWZ,  PFU,
KONCEPCJA prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów, lub potwierdzenie, że
w  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  to  Wykonawca  będzie  wskazywał
technologię, materiał, zakres, urządzenie, zapis z wybranego dokumentu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w związku z  udzielonymi
odpowiedziami na  zapytania  dokonał  ujednolicenia  zapisów  Wzoru  umowy,  SIWZ,
Programu Funkcjonalno -  Użytkowego oraz Koncepcji architektoniczno – budowlanej.

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 19 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



45.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  budynkach  spoza  zakresu  Wykonawca  nie
będzie  wykonywał  żadnych robót  poza  robotami  niezbędnymi  do przyłączenia
nowo budowanych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w istniejących budynkach w zakresie Wykonawcy jest
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zapisami PFU i Koncepcji.

46.  Jaki  jest  faktyczny  zakres  dokumentacji  projektowej  i  rozbudowy?  W  SIWZ
wskazany jest  projekt  rozbudowy szkoły  o segment dydaktyczny oraz kuchnię  i
stołówkę.  W  PFU  pkt.1.4.  a)  został  z  zakresu  wyłączony  segment  dydaktyczny
określony jako etap Il.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2020 r. zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał
zmiany  SIWZ  w  zakresie  pkt.  3  Opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  rodzaj  czynności
niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą  wymagania  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  zakres  zamówienia  nie  obejmuje  rozbudowy
szkoły o segment  dydaktyczny oznaczony jako ETAP II  w koncepcji  architektoniczno-
budowlanej opracowanej przez "PION" PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Kusztelak.

47.  Z  jakiego  powodu  inwestycja  ma  uzyskać  decyzję  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia?  Powierzchnia  terenu
przekształcanego nie przekroczy 4ha, a pow. parkingu wg PFU jest mniejsza niż
0,5ha.  Nie  jest  to  zatem  przedsięwzięcie  mogące  znacząco  oddziaływać  na
środowisko, a tym bardziej nie wymaga raportu.

Odpowiedź:

O  tym  czy  wymagane  jest  przeprowadzenie  procedury  środowiskowej  dla  danej
inwestycji  decydują  przepisy,  a  stanowisko  w  tym zakresie  wydają  stosowne  organy.
Stanowisko to wydawane jest na podstawie KIP. Jeżeli według organu potrzebne będzie
przeprowadzenie  pełnej  procedury  środowiskowej  wówczas  niezbędne  będzie
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (stąd osobna cena).

48. Czy Zamawiający ma Inwentaryzacje istniejącego obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  nie  jest  w  posiadaniu  Inwentaryzacji  istniejącego
budynku Szkoły.
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49. Czy Zamawiający ma informacje dotyczące niezgodności istniejącego obiektu z
obowiązującymi przepisami p.poż lub innymi przepisami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  nie  ma informacji  na  temat  niezgodności  istniejącego
obiektu z obowiązującymi przepisami.

50.  Czy Zamawiający  ma inwentaryzację  istniejących sieci  na terenie? Na jakiej
podstawie określono w PFU (str.13) konieczność usunięcia kolizji istniejących sieci
i przyłączy z projektowaną rozbudową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji istniejących sieci na terenie
Szkoły Podstawowej nr 52.

Zamawiający określił  w PFU konieczność usunięcia kolizji  istniejących przyłączy i
instalacji  zewnętrznych  z  projektowaną  rozbudową  na  podstawie  Koncepcji
Architektonicznej Pracowni Projektowej „PION” zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu – rys.PZT.

 Zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ -  wzór umowy §2 i §3 do obowiązków Wykonawcy
należy  wykonanie  wszelkich  niezbędnych  inwentaryzacji,  ekspertyz,  badań  dla  celów
projektowych. 

51.  Prosimy o pokazanie, które elewacje mają zapewnioną obsługę projektowaną
droga pożarową.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ – Dokumentacja poprzez uzupełnienie dokumentacji o Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego dla  Szkoły  Podstawowej  nr  52  ul.  Jagiełły  11  w Lublinie
część I i część II.

W załączeniu  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 52
ul. Jagiełły 11 w Lublinie część I i część II.

52.  Czy w związku z przyjętą formułą projektuj — buduj Zamawiający dopuszcza
wykonanie posadzki w Sali gimnastyki korekcyjnej z innych materiałów niż parkiet
klejony dębowy?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wykonanie  parkietu  w  Sali
gimnastyki korekcyjnej z innych materiałów niż parkiet klejony dębowy.
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53.  Prosimy o wykreślenie wymaganych formatów płytek gresowych.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki, w pkt 5.1.5. Wykończenie posadzek 

Aktualne brzmienie zapisów dotyczące płytek gresowych,  zostało określone w pkt.
5.1.5. Wykończenie posadzek; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

54.  Na czym ma polegać pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania
przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane (SIWZ pkt.
3.2.3.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  aktualne  brzmienie  zapisów  dotyczących  pełnienia
nadzorów autorskich, zostało określone w pkt. 3.2.2.3. Etap III: Pełnienie kompleksowych
nadzorów  autorskich aktualnej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
zamieszczonej na stronie BIP Zamawiającego w dnia 04.09.2020 r.

55.  Prosimy o wylistowanie  zasad projektowania uniwersalnego,  które  mają  być
uwzględnione w dokumentacji projektowej (pkt 2.1.4.25 PFU).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ:
- PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki poprzez dodanie podpunktów nr  42) do punktu nr
3.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.
- PFU - segment dydaktyczny w zakresie poprzez dodanie podpunktów nr  41) do punktu
nr 2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzające powyższe zmiany.
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56.  Prosimy  o  wylistowanie  ponadstandardowych  ułatwień  dla  osób
niepełnosprawnych, jakie mają być uwzględnione w dokumentacji projektowej (pkt
2.1.4.26 PFU).

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie PFU - Segment dydaktyczny oraz PFU -
Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dotyczące  ponadstandardowych  ułatwień  dla  osób
niepełnosprawnych,  zostało  określone  w  pkt. 2.1.4.  Wymagania  Zamawiającego
dotyczące zawartości  dokumentacji  projektowej ppkt.  26) PFU  -  Segment dydaktyczny
oraz  w  pkt. 3.1.4.  Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  zawartości  dokumentacji
projektowe ppkt. 26) PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki.

W załączeniu PFU - Segment dydaktyczny oraz PFU - Rozbudowa kuchni i stołówki,
wprowadzające powyższe zmiany.

57. W jakim celu Zamawiający wymaga wydrukowanych 3 kolorowych egzemplarzy
zeskanowanego projektu budowlanego? (str.23 PFU).

Odpowiedź:

Zgodnie z § 23  ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy "Nadzór inwestorski nad
realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będą  wyznaczeni  przez  Zamawiającego
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego."

Trzy egzemplarze projektu budowlanego będą niezbędne do sprawowania nadzoru
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego.

58.  W  jakim  celu  Zamawiający  wymaga  3  egzemplarzy  na  nośniku  pendrive
zeskanowanego projektu budowlanego w wersji elektronicznej. Rozumiemy, że miał
na myśli 3 nośniki pendrive a na każdym z nich po jednym egzemplarzu projektu.
(str.23 PFU).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór  umowy w § 2 ust. 2. A1 pkt 32) lit. b7
"Po  uzyskaniu  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na  budowę  Wykonawca  zeskanuje
zatwierdzoną przez organy administracji  budowlanej dokumentację budowlaną (skan w
kolorze, czytelny) i przekaże Zamawiającemu po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej – 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym powielanie, kopiowanie". 

Ponadto, zgodnie z § 23 ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy "Nadzór inwestorski
nad  realizacją  przedmiotu  umowy sprawować będą  wyznaczeni  przez  Zamawiającego
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego."

Trzy egzemplarze projektu budowlanego będą niezbędne do sprawowania nadzoru
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Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego.

59.  W jakim celu Zamawiający wymaga wydrukowania 3 kolorowych egzemplarzy
zeskanowanego projektu wykonawczego? (str.24 PFU).

Odpowiedź:

Zgodnie z § 23 ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy "Nadzór inwestorski nad
realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będą  wyznaczeni  przez  Zamawiającego
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego."

Trzy  kolorowe  egzemplarze  wydrukowanego  projektu  wykonawczego  będą
niezbędne do sprawowania nadzoru Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego. 

60.  Prosimy o wykreślenie wymiaru płytek 30x60 i  ich koloru „białoszarego” we
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Nie ma konieczności ograniczania takimi
zapisami  kreatywności  projektantów  obiektu,  tym  bardziej,  że  wszystkie
rozwiązania będzie akceptował Zamawiający (str.31 PFU).

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki, w pkt 5.1.4. Wykończenie ścian wewnątrz. 

Aktualne brzmienie zapisów dotyczące płytek ściennych,  zostało określone w pkt.
5.1.4. Wykończenie ścian wewnątrz; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
52 - Segment dydaktyczny oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

61. Prosimy o rezygnację z zastosowania list z glazury w kształcie ćwierćwałka na
styku  ścian  i  posadzki.  Nie  pomaga  to  w  utrzymaniu  czystości,  ani  nie  jest
rozwiązaniem estetycznym. (str.31 PFU).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika  nr 1 do SIWZ w zakresie punktu
2.4.  Wymagania  dotyczące  architektury  w  PFU  -  Segment  dydaktyczny  oraz  PFU  -
Rozbudowa kuchni i stołówki, w zakresie zapisów dotyczących listwy z glazury w formie
ćwierćwałka.

62. Prosimy o wykreślenie z opisu wykończenia klatek schodowych i przedsionków,
wymiaru  płytek  i  ich  koloru  oraz  sposobu  układania.  Nie  ma  konieczności
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ograniczania takimi zapisami kreatywności projektantów obiektu, tym bardziej, że
wszystkie rozwiązania będzie akceptował Zamawiający (str.31 PFU).

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. wykończenia klatek schodowych i  przedsionków,
zostało  określone  w  pkt.  5.1.5.  Wykończenie  posadzek; Opisu koncepcji  rozbudowy
Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

63.  Dlaczego są różne wysokości cokołów w obiekcie: z wykładziny PCV 10 cm z
granitogresów 15 cm? (str.32 PFU).

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  różnice  w  zapisach dotyczących  cokołów  wynikają  z
znajdowania się w obiekcie różnych pomieszczeń o odmiennym sposobie użytkowania.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający  podtrzymuje zapisy dotyczące cokołów.

64. Dlaczego balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej, tylko spawane? Mogą
być kolorowe, z siatki, skręcane. Nie ma konieczności ograniczania takimi zapisami
kreatywności projektantów obiektu, tym bardziej, że wszystkie rozwiązania będzie
akceptował Zamawiający (str.33 PFU).

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  wyjaśnia,  że  balustrady  ze  stali
nierdzewnej  pozwalają na użytkowanie przez długie lata bez konieczności konserwacji i
napraw w szczególności w takim obiekcie jak szkoła.

W związku z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika  nr 1a do
SIWZ  w  zakresie  punktu  5.1.8.  Pozostałe  elementy  -  Balustrady  w Koncepcji
architektoniczno  budowlanej  -  Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji
architektoniczno  budowlanej  -  Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki w  zakresie
zapisów dotyczących balustrad.

65.  Prosimy  o  wykreślenie  koloru  żaluzji  na  czerpniach  i  wyrzutniach  —  kolor
aluminiowy (str.33 PFU).
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. żaluzji  i  rolet,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.8.
Pozostałe elementy - Żaluzje i rolety; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
52 - Segment dydaktyczny oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

66. Prosimy o wyjaśnienie czy wstępny projekt budowlany — który należy wykonać
w 3 miesiące to tak naprawdę koncepcja wielobranżowa.

Odpowiedź:

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  w  pkt  4.  pp.  1)  Wstępny  projekt  budowlany  należy
wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W  PFU  -  Segment  dydaktyczny  w  pkt.  2.1.4.  pp.  2  i  3  Zamawiający  określił
wymagania dotyczące Wstępnego projektu budowlanego.

67. Projekty wykonawcze, technologiczne, pozostałe opracowania — 4 miesiące od
dnia dokonania odbioru projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Terminy  realizacji  przedmiotu  umowy  zostały  określone  w  pkt.  4  Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w paragrafie 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

68.  Prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o wstępny projekt budowlany, czy ten
właściwy?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  PFU  -  Segment
dydaktyczny w pkt. 2.1.4. pp. 2 i 3 Zamawiający określił wymagania dotyczące Wstępnego
projektu budowlanego.

69.  Prosimy o doprecyzowanie  kryteriów oceny poprzez określenie  minimalnych
realnych  terminów  w  poniższych  puntach  SIWZ.  Brak  takiego  parametru
uniemożliwia Wykonawcom złożenie konkurencyjnych i rynkowych ofert bo może
się  okazać,  że  pod  wpływem  wysokiej  łącznej  wagi  tych  kryteriów  zostaną
zaoferowane abstrakcyjnie krótkie terminy wykonania prac.
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13.2.  Termin  wykonania  zaprojektowanych  obiektów  wraz  z  cafq  towarzyszącą
infrastrukturą tj. wykonania robót budowlanych — 30 %.
13.3. Termin wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz projektów budowlanych
i informacji BIOZ oraz dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania
na środowisko — 4 % 
13.5. Termin wykonania projektu wykonawczego, technologicznego i pozostałych
opracowań — 3 %

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2020 r. zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał
zmiany SIWZ w zakresie pkt 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

70.  Prosimy o wyjaśnienie  czy w zakresie umowny są pomieszczenia z Etapu Il
zgodnie  z  koncepcją  architektury  tj.  między  innymi  Aula  dla  300  osób  i
pomieszczenia przyległe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  zakres  zamówienia  nie  obejmuje  rozbudowy szkoły  o
segment dydaktyczny oznaczony jako ETAP II w koncepcji architektoniczno-budowlanej
opracowanej przez "PION" PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Kusztelak.

71. Czy Zamawiający w § 3 ust. 2 Umowy zmieni słowa „10 dni” na słowa „14 dni”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 3 ust. 2 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

72. Czy Zamawiający w § 3 ust. 5 pkt 33) Umowy zmieni słowa „w terminie 3 dni od
dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym niezbędnym terminie
określonym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie 7 dni"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 3 ust. 5 pkt 33 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

73. Czy Zamawiający usunie § 3 ust. 5 pkt 34) Umowy?

Wykonawca  wskazuje,  że  na  gruncie  PZP  zakres  jego  obowiązków  objętych
przedmiotem  zamówienia  powinien  być  jednoznacznie  zdefiniowany.  Nie  jest
dopuszczalne  zamieszczanie  w  zakresie  obowiązków  klauzul  generalnych
zmierzających do obciążenia Wykonawcy wprost niezdefiniowanymi obowiązkami i
niemożliwym do oszacowania ryzykiem.
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Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 3 ust. 5 pkt 34 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

§ 3 ust. 5 pkt 34 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy zawiera jasno sprecyzowany
obowiązek Wykonawcy związany z opracowaniem dokumentacji  i  nie  stanowi  klauzuli
generalnej.

74. Czy Zamawiający w § 3 ust. 6 pkt 7) Umowy zmieni słowa „w terminie 3 dni od
daty zawiadomienia (e-mail,  telefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym
terminie” na słowa „w terminie 7 dni lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym
terminie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie  dokona modyfikacji § 3 ust.  6  pkt  7 zał.  nr  6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

75. Czy Zamawiający usunie § 3 ust. 7 pkt 61) Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 3 ust. 7 pkt 61 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

76. Czy Zamawiający w § 3 ust. 7 pkt 81) Umowy zmieni słowa „w określonym przez
Zamawiającego  pisemnym  wezwaniu  terminie”  na  słowa  „w  określonym  przez
Zamawiającego w pisemnym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 3 ust. 7 pkt 81 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

77.  Czy Zamawiający w § 4 ust. 6 Umowy zmieni słowa „określi termin” na słowa
„określi termin (nie krótszy niż 7 dni)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 4 ust. 6 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

78.  Czy Zamawiający w § 5 pkt 5) Umowy zmieni słowa „w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia  —  e-mail,  telefon  lub  w  innym  uzgodnionym  z  Zamawiającym
terminie” na słowa „w terminie 7 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w
innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 5 pkt 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.
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79. Czy Zamawiający usunie §  7 ust. 4 pkt 12) Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 7 ust. 4 pkt 12 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

80.  Czy Zamawiający w  §  7   ust.  5  Umowy zmieni  słowa „21” na słowa „30”?
Wykonawca wskazuje, że powyższa zmiana wynika z treści art. 143b ust. 2 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 7 ust. 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

Przyjęty w  § 7 ust. 5 wzoru umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, określony jako
„nie może być dłuższy niż 21 dni” 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. 

81.  Czy Zamawiający w  § 12 ust. 1 Umowy w pierwszym zdaniu zmieni słowa „w
okresach kwartalnych po zakończeniu kwartału” na „w okresach miesięcznych po
zakończeniu miesiąca”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 12 ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

82.  Czy Zamawiający w § 13 ust. 6 Umowy usunie słowa „oraz że nie zatrzymano
żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, gwarancji czy rękojmi za wady”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 13 ust. 6 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

83. Czy Zamawiający nada dla zdania pierwszego w § 13 ust. 8 Umowy następującą
treść:  „Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę
dowodów  zapłaty  potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy  i  dalsi
Podwykonawcy  otrzymali  całość  należnego  im  wynagrodzenia  objętego
odpowiedzialnością solidarną Zamawiającego za jego zapłatę "?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 13 ust. 8 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.
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84.  Czy Zamawiający usunie  §  14 ust.  8 Umowy? Wykonawca zwraca uwagę, że
czynność  odbioru  służy  właśnie  temu,  aby  Zamawiający  potwierdził  prawidłowe
wykonanie  konkretnych  zobowiązań  przez  Wykonawcę.  Wskazany  zapis  jest
sprzeczny z istotą odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 14 ust. 8 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

Odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. § 14
ust.  8 odnosi  się  do  istnienia  wad  w  odebranej  dokumentacji  (czyli  nienależytego
wykonania)  i  potwierdza  że  sam  fakt  odbioru  nie  zdejmuje  odpowiedzialności  z
Wykonawcy za wady ujawnione w dokumentacji  w okresie rękojmi i  gwarancji  co jest
zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

85. Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 Umowy zmieni słowa „7 dni roboczych” na „3 dni
roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 16 ust. 4 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

86. Czy Zamawiający w § 16 ust. 14 Umowy zmieni słowa „w odpowiednim terminie”
na „w odpowiednim terminie (nie krótszym niż 14 dni)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 16 ust. 14 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

87. Czy Zamawiający w § 16 ust. 14 Umowy nada dla zdania drugiego treść: „Jeśli
pomimo  stwierdzenia  tych  wad,  możliwe  jest  dokonanie  odbioru  końcowego,
Zamawiający dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z
uwagami  dotyczącymi  stwierdzonych  wad  oraz  wyznaczonym  terminem  ich
usunięcia "?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 16 ust. 14 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

88.  Czy Zamawiający w  § 16  ust.  15  Umowy nada dla  zdania  pierwszego treść:
„Jeśli w trakcie czynności odbiorowych odbioru końcowego zostaną stwierdzone
wady  istotne  w  przedmiocie  umowy,  które  uniemożliwiają  dokonanie  odbioru
końcowego robót i podpisanie protokołu odbioru końcowego, Zamawiający będzie
żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie krótszym niż 14 dni,
który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego.” ?

Odpowiedź:
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Zamawiający nie dokona modyfikacji § 16 ust. 15 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

89. Czy Zamawiający usunie § 17 ust. 5 pkt 3) Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 17 ust. 5 pkt 3 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

90.  Czy  Zamawiający  usunie  § 17  ust.  5  pkt  4)  i  § 18  ust.  9  pkt  d)  Umowy?
Wykonawca zwraca uwagę,  że gwarancja  dotyczyć będzie  umowy wykonanej,  w
okresie  po odbiorze jej  przedmiotu  objętego gwarancją.  Dodatkowo wątpliwości
budzi  dopuszczalność  (zgodnie  z  licznymi  orzeczeniami  sądowymi  nie  jest  to
dopuszczalne)  i  faktyczna  realizacja  odstąpienia  od  umowy  dot.  wykonanej
dokumentacji wykorzystanej do realizacji robót budowlanych czy też odebranych i
użytkowanych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 17 ust. 5 pkt 4 i § 18 ust. 9 pkt d zał. nr 6 do
SIWZ – wzór umowy w powyższym zakresie.

Zapisy gwarancji  w  § 17 ust.  5 pkt  4  dotyczą odebranej  dokumentacji,  gdzie na
etapie realizacji robot budowlanych okazuję się, że dokumentacja ma wady. W związku z
tym  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  (naliczyć  kary  za  odstąpienie)  jeżeli
wskazane wady dokumentacji nie zostaną usunięte.

§ 18 ust. 9 pkt d  zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dotyczy etapu wykonanych robót
budowlanych i uprawnień z tytułu gwarancji. Kiedy w okresie gwarancji ujawnią się wady,
Zamawiający może odstąpić  od umowy (naliczyć kary umowne za odstąpienie),  jeżeli
wskazane wady robót budowlanych nie zostaną usunięte.

91. Czy Zamawiający w § 18 ust. 9 pkt a) i w § 18 ust. 10 Umowy zmieni słowa „24
godzin” na „48 godzin”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 18 ust. 9 pkt a i  § 18 ust. 10 zał. nr 6 do
SIWZ – wzór umowy w powyższym zakresie

92.  Czy  Zamawiający  w  § 19  ust.  9  pkt  2)  Umowy  zmieni  słowa  „uwag”  na
„uzasadnionych uwag”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 9 pkt 2 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

93.  Czy  Zamawiający  w  § 19  ust.  3  Umowy  zmieni  słowa  „600,00  zł  (słownie:
sześćset złotych)” na „300,00 zł”?

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 31 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 3 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

94.  Czy  Zamawiający  w  § 19  ust.  4  Umowy  zmieni  słowa  „800,00  zł  (słownie:
osiemset złotych)” na „300,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 4 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

95. Czy Zamawiający w § 19 ust. 6, ust. 7 i ust. 9 pkt 3), pkt 4), pkt 8), pkt 20), pkt
21),  23),  24),  25)  Umowy zmieni  słowa „500,00  zł  (słownie:  pięćset  złotych)”  na
„300,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 6, ust. 7 i ust. 9 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt
20, pkt 21, pkt 23, pkt 24, pkt 25 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w powyższym zakresie.

96.  Czy Zamawiający w § 19 ust. 9 pkt 7), pkt 16), pkt 17), pkt 18), pkt 19) Umowy
zmieni słowa, 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)” na „500,00”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 9 pkt 7, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt 19,
pkt 23, pkt 24, pkt 25 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy powyższym zakresie.

97. Czy Zamawiający w § 19 ust. 9 pkt 9) Umowy zmieni słowa „1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych)” na „500,00”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 9 pkt 9 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy w powyższym zakresie.

98.  Czy Zamawiający w  § 19 ust. 9 pkt 13), pkt 14), pkt 15) Umowy zmieni słowa
„5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)” na „1.000,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 9 pkt 13, pkt 14, pkt 15 zał. nr 6 do
SIWZ – wzór umowy w powyższym zakresie.

99.  Czy Zamawiający doda § 19 ust. 15 Umowy „Łączna wysokość kar umownych
możliwych do naliczenia na podstawie postanowień niniejszej Umowy wynosi 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy”?
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Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 19 ust. 15 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

100. Czy Zamawiający w §  20 ust. 4 pkt a) Umowy doda do dotychczasowej treści
słowa „i nie usunie uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 7 dni"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 20 ust. 4 pkt a zał. nr 6 do SIWZ – wzór w
umowy powyższym zakresie.

101. Czy Zamawiający w § 20 ust. 4 pkt c) Umowy zmieni słowa „termin wyznaczony
przez  Zamawiającego”  na  słowa  „termin  wyznaczony  przez  Zamawiającego  (nie
krótszy niż 14 dni)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 20 ust. 4 pkt c zał. nr 6 do SIWZ – wzór w
umowy powyższym zakresie.

102.  Czy  Zamawiający  w  § 20  ust.  5  Umowy  w  zdaniu  pierwszym  doda  do
dotychczasowej  treści  słowa  „a  także  wynagrodzenia  za  materiały  urządzenia  i
wyposażenie  zakupione  lub  zamówione  na  potrzeby  wykonywania  przedmiotu
Umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 20 ust. 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

103.  Czy  Zamawiający  w  § 20  ust.  6  Umowy  w  zdaniu  ostatnim  doda  do
dotychczasowej  treści  słowa  „a  także  wynagrodzenia  za  materiały,  urządzenia  i
wyposażenie  zakupione  lub  zamówione  na  potrzeby  wykonywania  przedmiotu
Umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 20 ust. 6 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

104.  Czy  Zamawiający  nada  dla  § 21  ust.  1  pkt  5)  Umowy  następującą  treść:
„Wykonawca,  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu
inwentaryzacyjnego,  sporządzi  wykaz  sadzonek,  materiałów  i  urządzeń
zakupionych  i  znajdujących  się  na  terenie  budowy,  ale  nie  rozliczonych  z
Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót”?
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Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór w
umowy powyższym zakresie.

105.  Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt 7) Umowy usunie słowa: „i odebrane bez
żadnych wad”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 7 zał. nr 6 do SIWZ – wzór w
umowy powyższym zakresie.

106. Czy Zamawiający w § 23 ust. 13 usunie zdanie ostatnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 23 ust. 13 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie. 

107.  Czy  Zamawiający  nada  dla  § 30  ust.  1  Umowy  następującą  treść:  „Bez
uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, żadna ze Stron nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 30 ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

108. Czy Zamawiający w § 30 ust. 2 Umowy zmieni słowa „Wykonawca” na „Żadna
ze Stron"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 30 ust. 2 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

109. Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży w gestii Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  leży  w  gestii
Zamawiającego.

110. Czy wyposażenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie stanowi
przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.4. Wymagania dotyczące architektury;
PFU -  Segment  dydaktyczny  oraz  PFU  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki  wyposażenie
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niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie stanowi przedmiot zamówienia.

111.  Prosimy  o  udostępnienie  projektów  istniejących  przyłączy  sanitarnych,
elektrycznych i gazowych do budynku szkoły.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  przedmiotowe  zamówienie  ma  być  realizowane  w
systemie „projektuj i buduj”, zatem zgodnie z zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy
§2, A. Etap I, pkt 1 oraz §3 Obowiązki Wykonawcy do obowiązków Wykonawcy należy
między  innymi  pozyskanie  mapy  do  celów  projektowych,  która  zawiera  aktualną
lokalizację istniejących przyłączy na terenie objętym opracowaniem.

W zakresie Wykonawcy jest nie tylko budowa ale również wykonanie dokumentacji
projektowej  na  podstawie  pozyskanej  mapy  do  celów  projektowych  która  zawiera
aktualną lokalizację przyłączy

Sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaznaczone na Projekcie zagospodarowania
terenu - nr rysunku PZT1 w części rysunkowej Koncepcji architektoniczno - budowlanej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

112.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszelkie  koszty  administracyjne  związane  z
wycinką drzew poniesie Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako jednostka samorządu terytorialnego jest zwolniona z
kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew.

113.  Jeżeli  dostawa  i  montaż  małej  architektury  stanowi  przedmiot  zamówienia
prosimy  o  podanie  ilości  poszczególnych  elementów,  jakie  należy  przyjąć  do
wyceny zamówienia.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie:

Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -  Architektura  -  Segmenty  w  punkcie  4.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI, oraz  PFU - segment dydaktyczny,
w pkt  2.3. Zagospodarowanie terenu, uzupełniając powyższe punkty o zapisy dotyczące
elementów małej architektury.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny oraz PFU - segment dydaktyczny, wprowadzające powyższe zmiany.

114.  Czy na terenie szkoły podstawowej znajdują się miejsca parkingowe w ilości
spełniającej  aktualne  warunki  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  na terenie szkoły  znajdują się  miejsca parkingowe w
ilości  spełniającej  aktualne  warunki  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.

115.  Czy na terenie projektowanej Inwestycji znajdują się elementy, w przypadku
który  wymagane  są  uzgodnienia  wodno-prawne  (studnie  głębinowej,  rezerwowe
zbiorniki podziemne, itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  na  terenie  inwestycji  nie  znajdują  się  elementy,   w
przypadku który wymagane są uzgodnienia wodno-prawne.

116. Prosimy o wskazanie które obiekty kubaturowe (lub elementy) należy rozebrać
z uwagi na kolizje z projektowaną Inwestycją.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  obiekty  kolidujące  z  planowaną  rozbudową  zostały
zaznaczone  na  Projekcie  zagospodarowania  terenu  który  znajduje  się  w  Koncepcji
rozbudowy szkoły.

117.  Prosimy  o  informację,  w  jakim  zakresie  należy  wykonać  zabezpieczenie
istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres w jakim należy zabezpieczyć istniejący budynek
Szkoły został określony w PFU w punkcie "Przygotowanie terenu budowy".

118.  Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  uzgodnień  lokalizacji  zjazdu  z  dróg
publicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 3 Obowiązki wykonawcy,
ust. 7. Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robót budowlanych należy:
pkt.  23)  "złożenie  wniosków  do  zarządców  dróg  i  uzyskanie  warunków  tymczasowej
organizacji  ruchu  i  oznakowania  drogowego  na  czas  prowadzenia  robót  wraz  z
opracowaniem i uzgodnieniem wymaganego przez tych zarządców projektu tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót."

119. Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  teren  inwestycji  jest  objęty  obowiązującym  Planem
zagospodarowania  przestrzennego.  W  związku  z  powyższym   Decyzja  o  ustaleniu
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lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana dla tej inwestycji.

120.  Czy przedstawiona koncepcja  spełnia  wszystkie wymagania  stawiane przez
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym minimalne ilości miejsc
parkingowych i terenów zielonych?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie:

PFU  -  Segment  dydaktyczny  oraz  PFU  -  kuchnia  i  stołówka  w  punkcie  2.3.
Zagospodarowanie terenu, uzupełniając powyższy punkt o zapisy dotyczące ilości miejsc
parkingowych.

W  załączeniu  PFU  -  Segment  dydaktyczny  oraz  PFU  -  kuchnia  i  stołówka,
wprowadzające powyższe zmiany.

121.  Czy projektowana instalacja dzwonkowa ma być kompatybilna z istniejącą?
Jeżeli tak prosimy o podanie producenta oraz określenie parametrów.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje elektryczne.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Instalacji elektrycznej, Instalacji dzwonkowej zostało
określone  w  pkt.  C.  Branża  elektryczna  pkt.  III  instalacje  elektryczne  wewnętrzne,
Instalacja dzwonkowa; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.  (Dz.  U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) dokonuje
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia modyfikując załącznik nr 1b
do  SIWZ w zakresie  Programu  Funkcjonalno  Użytkowego  –  Segment  Dydaktyczny,
poprzez dodanie  w pkt  2.11.  Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych, podpunktu
Instalacja dzwonkowa, który otrzymuje brzmienie:

„W szkole  planuje  się  zamontować zegar  „Elektroniczna  woźna”  i  dodatkowo przycisk
dzwonkowy umożliwiający włączenie dzwonków w dowolnym momencie. Dzwonki należy
zamontować na korytarzach.
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Projektowana instalacja dzwonkowa ma być kompatybilna z istniejącą. Do projektowanej
instalacji  dzwonkowej  należy  włączyć  instalację  dzwonkową  z  istniejącego  budynku
szkoły. 

Parametry istniejącego sterownika dzwonka szkolnego:

- zasilanie 12V

- pobór mocy 1,5W

- max obciążenie wyjścia: 8A / 230V”

W  załączeniu  Pogram  Funkcjonalno  Użytkowy  –  Segment  dydaktyczny
wprowadzający powyższe zmiany.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.  (Dz.  U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) dokonuje
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia modyfikując załącznik nr 1b
do  SIWZ  w  zakresie  Programu  Funkcjonalno  Użytkowego  –  Rozbudowa  kuchni  i
stołówki,  poprzez dodanie  w pkt  2.1.1.  Wymagania dotyczące instalacji  elektrycznych,
podpunktu Instalacja dzwonkowa, który otrzymuje brzmienie:

„W szkole  planuje  się  zamontować zegar  „Elektroniczna  woźna”  i  dodatkowo przycisk
dzwonkowy umożliwiający włączenie dzwonków w dowolnym momencie. Dzwonki należy
zamontować na korytarzach.
Projektowana instalacja dzwonkowa ma być kompatybilna z istniejącą. Do projektowanej
instalacji  dzwonkowej  należy  włączyć  instalację  dzwonkową  z  istniejącego  budynku
szkoły.”

W załączeniu  Program Funkcjonalno  Użytkowy  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki
wprowadzający powyższe zmiany.

122. Czy projekt zakłada nowe oświetlenie terenów zewnętrznych?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje elektryczne.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Teletechnicznej,  Instalacji  telefonicznej
zostało określone w pkt. C. Branża elektryczna pkt. III instalacje elektryczne wewnętrzne,
oświetlenie zewnętrzne; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.
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123. Czy projekt zakłada oświetlenie montowane na elewacji?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje  że  zgodnie  z  zamieszczonym  Programem  Funkcjonalno
Użytkowymi punkt 2.11 na elewacji należy zaprojektować i wykonać oprawy nad drzwiami
wejściowymi do budynków.

124.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  ocieplenia  elewacji  styropianem w
zakresie dopuszczalnym przez Warunki Techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania ocieplenia elewacji styropianem.

125.  Prosimy o potwierdzenie,  że czas gwarantowany dla  opraw awaryjnych ma
wynosić Ih?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  instalacja  oświetlenia  awaryjnego  powinna  być
zaprojektowana  i  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  z
wytycznymi producenta.

126.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  konstrukcji  dachu  w  technologi
żelbetowej?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa kuchni  i  stołówki,  w pkt  4.  Układ konstrukcyjny  oraz pkt  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. konstrukcji budynków, zostało określone w pkt  4.
Układ Konstrukcyjny oraz pkt. 5 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe.; Opisu koncepcji
rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

127.  Dlaczego  posadowienie  fundamentów  określa  się  minimum  1,4m  poniżej
poziomu  terenu?  Czy  Zamawiający  dopuszcza  posadowienie  na  innej  rzędnej
zgodnie ze strefą przemarzania dla m. Lublin?
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  minimalna  głębokość
posadowienia fundamentów musi myć zgodna z zapisami w pkt. 4. Dokumentacji badań
podłoża z opinią geotechniczną która stanowi załącznik do SIWZ.

128.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  tynków  wewnętrznych  jako  tynki
gipsowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie tynków wewnętrznych jako tynki gipsowe

129. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stolarki okiennej z systemu aluminiowego
na system PCV przy spełnieniu wymagań cieplnych?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. stolarki  okiennej,  zostało  określone  w 5.1.7.
Stolarka  okienna  i  drzwiowa  –  Stolarka  okienna;  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

130. Czy projektowana winda ma obsługiwać kondygnację piwnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  winda  w  segmencie  dydaktycznym  ma  obsługiwać
również piwnicę,  zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr A01 Koncepcji Architektonicznej,
która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

131.  Czy rozbiórka boisk będących w kolizji z projektowanymi parkingami leży w
gestii Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w zał. nr 6 do SIWZ -  wzór umowy w § 2 D. Etap pkt 1 lit. b)
zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  usunięcie  wszelkich  kolizji  oraz  wykonanie
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z opracowanej dokumentacji
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projektowej.

132.  Czy  przeniesienie  placu  zabaw  wraz  z  wyposażeniem  stanowi  przedmiot
Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w PFU - Segment dydaktyczny w
punkcie  A.  Etap  I  "Rozbudowa  szkoły  o  segment  dydaktyczny  częściowo  koliduje  z
istniejącym  placem  zabaw,  koniczne  jest  jego  przeniesienie  i  odtworzenie  w  innej
lokalizacji na terenie przyległym do szkoły, wraz z odtworzeniem nawierzchni bezpiecznej
o  parametrach  nie  gorszych  od  istniejącej,  powierzchnia  placu  zabaw  nie  może  być
mniejsza  niż  dotychczasowa  przy  jednoczesnym  uwzględnieniu  wymiarów  stref
bezpiecznych urządzeń zabawowych."

133. § 3 ust. 5 pkt 31) prosimy o podanie konkretnych przepisów, które przywołuje
Inwestor w danym paragrafie. W danej formie paragraf wskazany jest niezgodny na
gruncie  PZP  i  daje  możliwość  Inwestorowi,  jako  włada  lub  użytkownikowi
wprowadzać przepisy które nie są na dzień dzisiejszy do przewidzenia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż konkretne przepisy wydane
przez władze centralne i  lokalne, a także wymogi i  zasady, zgodnie z którymi ma być
opracowana dokumentacja projektowa, zostały podane przez Zamawiającego w §2 ust. 2
A1 pkt 8) wzoru umowy – zał. nr 6 do SIWZ. 

Każdy jest zobowiązany znać obowiązujące przepisy i nie można zasłaniać się ich
nieznajomością, a żadne przepisy PZP nie zwalniają z tego obowiązku. Dokumentacja
ma być zgodna ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w chwili jej opracowywania i
uzyskiwania pozwolenia na budowę, a następnie realizacji robót i odbiorów obiektu.

§ 3 ust. 5 pkt 31) zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy mówi o obowiązku Wykonawcy
znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych
przepisów,  regulaminów i wytycznych,  które   są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
wykonywaną dokumentacją projektową i pełna odpowiedzialność za przestrzeganie ich
postanowień  podczas  wykonywania  dokumentacji  projektowej.  Takie  postanowienie
umowne jest zgodne z przepisami ustawy PZP

134. § 3 ust. 7 pkt 21) prosimy o wskazanie na rzucie jaki zakres ma być objęty tymi
pracami.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że pracami ma być objęty cały
teren działki nr 75 ark. 5 obr. 0011 - Dziesiąta Wieś.

Teren objęty pracami został wskazany na poniższym rzucie kolorem czerwonym.
Poniższy  rzut  przedstawia  plan  zagospodarowania  terenu  z  Koncepcji

Architektoniczno – Budowlanej rozbudowy kuchni i stołówki, która stanowi załącznik nr 1a
do SIWZ.
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135. Wnosimy o dodanie § 3 ust. 7 Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w
przypadku braku terminowych płatności, unikania i braku akceptacji, potwierdzania
wykonywanych robót.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi   na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  iż  kwestie  odstąpienia
uregulowane są w §20. Zapisy zał nr 6 do SIWZ – wzór umowy pozostają bez zmian.

136.  Wnosimy  o  zmianę  § 16  ust.  4  z  „7  dni”  na  „3  dni”  w  przypadku  robót
zanikających  zwlekanie  z  odbiorem  może  narażać  wykonawcę  na  straty  i
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opóźnienia  w  terminie.  Promujmy  zastosowanie  standardowych  zapisów  w  tym
zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż, zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Mininistrów Budownictwa
i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych oraz Gospodarki   Komunalnej  z  dnia  2  grudnia
1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych i
oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego "w razie
odbioru  robót  podlegających  zakryciu  odbiór  częściowy  należy  przeprowadzić
niezwłocznie,  najdalej  w  ciągu  3  dni  po  zakończeniu  robót  i  zgłoszeniu  do  odbioru
zapisem  w  dzienniku  budowy,  a  w  razie  odbioru  robót  zanikających  -  w  terminie
umożliwiającym ich sprawdzenie.

Zamawiający  dokona  odbioru  robót  zanikających  niezwłocznie  a  podany  termin
"7dni" jest terminem granicznym. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie dokona modyfikacji § 16 ust. 4 zał.  
nr 6 do SIWZ – wzór umowy w powyższym zakresie. 

137.  W  związku  z  określeniem w  SIWZ  pkt  12.3  i  formularzu  cenowym  progów
cenowych  dla  poszczególnych  części  zamówienia  prosimy  o  jednoznaczne
wyjaśnienie  pojęcia  „całość  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej”.  W
wyjaśnieniu prosimy o odwołanie się do numerów i nazw zakresów z formularza
cenowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 ust. 2 lit. A Etap I – zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje "Wykonanie i uzgodnienie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  w  Lublinie  przy  ul.
Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część
II)  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą..."  Zakres  kompletnej  wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej został  szczegółowo określony w §2 ust. 2 lit.  A
Etap I punkty od 1 do 8 oraz lit. A.1. punkty od 1 do 38, a także lit. B Etap II zał. nr 6 do
SIWZ – wzór umowy. 

Pojęcie "całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej" obejmuje zatem cały zakres
określony w §2 ust. 2 lit A Etap I punkty od 1 do 8 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:
1) za dokumentację geotechniczną, projekty budowlane i informacja BIOZ - punkt 1 tabeli
formularza cenowego.
2)  za  projekty  wykonawcze,  technologiczne  i  pozostałe  opracowania  –  elementy
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  im  towarzyszące  -  punkt  2  tabeli  formularza
cenowego. 
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" 
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Pozostałe elementy wynagrodzenia to wynagrodzenie:
4) za nadzory autorskie - punkt 4 tabeli formularza cenowego.
5) za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj.
za  wykonanie  robót  budowlanych z  wyłączeniem robót  zieleniarskich  -  punkt  5  tabeli
formularza cenowego.
6) za roboty zieleniarskie - punkt 6 tabeli formularza cenowego

138.  Prosimy o przekazanie zal-nr-4-do-siwz-wzor-formularza-ofertowego w wersji
edytowalnej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  dniu  04.09.2020  r.  na
stronie podmiotowej BIP Zamawiającego, udostępnił zał. nr 4 do SIWZ - wzór formularza
ofertowego w wersji edytowalnej.

139.  Wg SIWZ pkt 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9 w formularzu cenowym należy zsumować
wartości z pkt 1-6. W formularzu cenowym nie ma pkt 6. Prosimy o wyjaśnienie i
poprawę.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2020 r. zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał
zmiany SIWZ w zakresie pkt 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

Ponadto, Zamawiający informuje że w dniu 04.09.2020 r. na stronie podmiotowej BIP
Zamawiającego, udostępnił aktualnie obowiązujący zał. nr 6 do SIWZ – formularz cenowy.

140. W formularzu ofertowym jest miejsce do wypełnienia” „Administratorem
danych osobowych w rozumieniu art.  4  pkt  7  Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — zwane dalej „RODO")
przekazanych Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest:”
Jak  należy  wypełnić  tą  część  formularza?  Z  treści  wynika  że  w  tym  miejscu
powinny zostać wpisane dane od Zamawiający.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w przywołanej  w pytaniu
pozycji formularza ofertowego należy wskazać podmiot/osobę, która będzie pełniła funkcję
Administratora danych osobowych po stronie Wykonawcy.

141.  W  jakim  terminie  można  wykonać  wizję  lokalną  na  terenie  inwestycji  i  w
przebudowywanych obiektach szkoły?
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym
postępowaniu nie przewiduje wizji lokalnej.

Pełen  zakres  zamówienia  opisany  w  dokumentacji  tj.  Programie  Funkcjonalno  –
Użytkowym i Koncepcji Architektoniczno – Budowlanej umożliwia złożenie oferty.

142.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  zal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-
podwykonawcach należy podać nazwy podwykonawców tylko w przypadku jeśli są
znane na etapie składania ofert.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza że w zał. nr 5 do SIWZ – wzór
oświadczenia  o  podwykonawcach  należy  podać  nazwy  podwykonawców  tylko  w
przypadku jeśli są znane na etapie składania ofert.

143.  Prosimy  o  udostępnienie  wzoru  oświadczenie  o   grupie  kapitałowej
składanego w terminie do 3 dni zgodnie z punktem 6.2. SIWZ.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wzór  oświadczenia  o
przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej zostanie
zamieszczony  na  stronie  podmiotowej  BIP  Zamawiającego  w  razem  z  Informacją  z
otwarcia ofert niezwłocznie po otwarciu ofert.

144.  Prosimy o udostępnienie wzorów dokumentów składanych na wezwanie,  tj.
wykaz robót, wykaz usług, wykaz osób, zgodnie z punktem 6.3.5 SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że zgodnie  z  pkt  6.3.  SIWZ
wymienione w pytaniu dokumenty składane są przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona. 

Wzory  dokumentów  zostaną  przekazane  do  Wykonawcy,  którego  oferta  została
najwyżej oceniona.

W związku z powyższym nie jest zasadne ich udostępnianie na obecnym etapie
postępowania.

145.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca posiada osobę, która posiada
doświadczenie  wymagane dla kierownika budowy oraz Kierownika kontraktu,  to
Wykonawca może łączyć te funkcję.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ  nie
wprowadził ograniczenia, że Kierownik Budowy i Kierownik Kontraktu to różne osoby. W
związku z tym Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.
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146.  Zgodnie  z  SIWZ (str.  22,  punkt  13.3)  jednym z  kryteriów oceny  oferty  jest
gwarancja  na  roboty  budowlane.  W związku z  tym prosimy o  potwierdzenie,  że
gwarancja  na  urządzenia  i  wyposażenie  wynosi  24  miesiące,  chyba  że  karty
katalogowe producentów podają dłuższą gwarancję.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że gwarancja dotycząca robót
budowlanych  o  której  mowa  w  pkt  13.3  SIWZ obejmuje  pełny  zakres  zamówienia  w
zakresie robót budowlanych tj. w zakresie opisanym w §2 ust 2. lit. D Etap IV punkty 1) i
2) zał.  nr 6 do SIWZ – wzór umowy, w tym także gwarancję na wszelkie urządzenia i
wyposażenie. 

Będzie to minimum 36 miesięcy gwarancji na cały zakres robót budowlanych (w tym
także  na  wszelkie  urządzenia  i  wyposażenie),  a  okres  maksymalny  zależy  od  oferty
Wykonawcy.

147.  Prosimy  o  wprowadzenie  limitu  kar  umownych  do  łącznej  wartości  10%
wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w powyższym
zakresie.

148.  Zgodnie  z  punktem  10.6.5.  SIWZ  jeżeli  Wykonawca  oferuje  rozwiązania
równoważne  do  koncepcji  i  PFU,  to   Wykonawca  ma  do  oferty  załączyć  opis
rozwiązań  równoważnych  +  dokumenty  dotyczące  rozwiązań  równoważnych.
Przetarg  prowadzony  jest  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  gdzie  na  etapie
jedynie  koncepcyjnym  nie  ma  możliwości  dokładnego  doboru  urządzeń  itp.  W
związku  z  tym  prosimy  o  dopuszczenie,  aby  Wykonawca  mógł  przedstawić  do
akceptacji ewentualne rozwiązania równoważne na etapie realizacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, w przedmiotowym postępowaniu
przedmiot  zamówienia  nie  został  opisany  poprzez  wskazanie  konkretnych  materiałów
budowlanych, urządzeń lub patentów. 

Zamawiający  wyjaśnia,  że  zapis  pkt.  3.5. SIWZ  dotyczy  dopuszczenia  przez
Zamawiającego rozwiązań równoważnych a nie materiałów równoważnych.

Jednocześnie  Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do
norm zgodnie z art.  30  ust.  4  ustawy Prawo zamówień publicznych w pkt.  3.5 SIWZ
dopuścił  rozwiązania równoważne opisywane w wyżej wymienionych normach. W takim
przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając określony
w pkt  10.6.5. SIWZ Opis  rozwiązań  równoważnych,  wraz  z  dokumentami  dowodami,
dotyczącymi  oferowanych  rozwiązań  równoważnych,  potwierdzającymi  równoważność
oferowanych  przez  Wykonawcę  rozwiązań  w  stosunku  do  rozwiązań  opisanych  w
programie funkcjonalno-użytkowym i koncepcji architektoniczno - budowlanej  (zał. nr 1). 
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149.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
Zgodnie  z  PFU  w  pomieszczeniach  sal  dydaktycznych  i  sali  chemicznej  należy
zastosować  aparaty  grzewczo-wentylacyjne  z  funkcją  wentylacji,  ogrzewania  i
chłodzenia.  Zgodnie  z  Koncepcją  aparaty  grzewczo-wentylacyjne  w
pomieszczeniach  sal  dydaktycznych  i  sali  chemicznej  nie  posiadają  funkcji
chłodzenia.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, w pkt II.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji, Aparaty grzewczo-
wentylacyjne w salach dydaktycznych. 

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Aparaty  grzewczo-
wentylacyjne  w  salach  dydaktycznych,  zostało  określone  w  pkt II.1.; Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany

150.  Proszę  o  informację  czy  w  związku  z  zapisem  PFU  dotyczącym  funkcji
chłodzenia  aparatów  grzewczo-wentylacyjnych  w  salach  dydaktycznych  i  sali
chemicznej należy uwzględnić w ofercie instalację wody lodowej i  agregat wody
lodowej?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, w pkt II.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji, Aparaty grzewczo-
wentylacyjne w salach dydaktycznych. 

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Aparaty  grzewczo-
wentylacyjne  w  salach  dydaktycznych,  zostało  określone  w  pkt II.1.; Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

151.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
Zgodnie  z  PFU  w  pomieszczeniach  biurowych,  socjalnych,  sali  gimnastyki
korekcyjnej  należy  zastosować  klimatyzację.  Zgodnie  z  Koncepcją
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pomieszczeniach  biurowych,  socjalnych  i  sali  gimnastyki  nie  należy  stosować
klimatyzacji.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, w pkt II.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji, Układ ZN2,ZW2 –
pom.0.19 Sala gimnastyki korekcyjnej (Etap I) oraz w pkt II.6. Instalacja klimatyzacji. 

Aktualne brzmienie zapisów dot. Instalacji Sanitarnych, Opis projektowanej instalacji
wentylacji,  Układ  ZN2,ZW2  –  pom.0.19  Sala  gimnastyki  korekcyjnej  (Etap  I),  zostało
określone  w pkt II.1.  Opis projektowanej instalacji  wentylacji  oraz w pkt II.6. Instalacja
klimatyzacji; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany

152.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
PFU zakłada klimatyzację Typu Multi Split w pomieszczeniu Księgowość, Księgowy,
pokój  kierownika  gosp.,  natomiast  w  Koncepcji  brak  klimatyzacji  w  tych
pomieszczeniach.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, pkt II.6. Instalacja klimatyzacji.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych, Instalacja  klimatyzacji,
zostało  określone  w pkt  II.6.; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr  52 -
Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

153.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
Zgodnie  z  zapisami  PFU  centralę  wentylacyjną  obsługującą  salę  gimnastyki
korekcyjnej należy wyposażyć w chłodnicę (zasilaną w wodę lodową z agregatem
chłodu). Brak takiego rozwiązania w Koncepcji. Proszę o jednoznaczne określenie
czy centrala wentylacyjna ma spełniać funkcję chłodzenia.
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, w pkt II.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji, Układ ZN2,ZW2 –
pom.0.19 Sala gimnastyki korekcyjnej (Etap I). 

Aktualne brzmienie zapisów dot. Instalacji Sanitarnych, Opis projektowanej instalacji
wentylacji,  Układ  ZN2,ZW2  –  pom.0.19  Sala  gimnastyki  korekcyjnej  (Etap  I),  zostało
określone w pkt II.1.  Opis projektowanej instalacji wentylacji; Opisu koncepcji rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany..

154.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
Zgodnie z PFU należy zastosować czynnik chłodniczy R32,  natomiast zgodnie z
Koncepcją czynnik chłodniczy R-410A.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje Sanitarne, pkt II.6. Instalacja klimatyzacji.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych, Instalacja  klimatyzacji,
zostało  określone  w pkt  II.6.; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr  52 -
Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

155.  Czy  instalację  wentylacji  należy  spiąć  z  istniejącą  centralą  SAP? Jeśli  tak
proszę o podanie nazwy producenta istniejącej centrali pożarowej. 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w Szkole Podstawowej nr 52
nie ma centrali SAP tj. centrali systemu alarmu pożarowego

156. Czy Zamawiający przewiduje system BMS? Jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że zakres przedmiotu zamówienia nie  obejmuje systemu
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BMS.

157.  Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy sala gimnastyki korekcyjnej ma być
ogrzewana za pomocą powietrza z centrali wentylacyjnej czy też należy zastosować
ogrzewanie grzejnikowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU sala gimnastyki korekcyjnej ma posiadać  ogrzewanie grzejnikowe –
pkt  2.8  Wymagania  dotyczące  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz  wentylację
mechaniczną  zgodnie  z  przyjętymi  parametrami  powietrza  w  pkt  2.7  Wymagania
dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej.

158.  Czy zamawiający będzie wymagał wykonania badań nieniszczących połączeń
spawanych instalacji zewnętrznych, wewnętrznych i przyłączy? Jeśli tak to w jakim
zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający  będzie  wymagał  wykonania  badań  nieniszczących  połączeń
spawanych na przyłączach i instalacjach zewnętrznych zgodnie z wymaganiami gestorów
sieci.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  od  gestorów  sieci  Warunków
Technicznych  na  przyłączenie  rozbudowywanego  obiektu,  w  których  są  zawarte
wymagania odnośnie zaprojektowania i wykonania przyłączy. 

159.  Czy  dokumentacja  projektowa  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  ciepła
technologicznego ma uwzględniać możliwość wpięcia instalacji wykonywanych w
Etapie II  do instalacji wykonanych w Etapie I? Jeśli  tak to czy należy zwiększyć
demencję  rurociągów  czy  też  przewidzieć  dodatkowe  odgałęzienie  np.  na
rozdzielaczu.

Odpowiedź:

Tak,  dokumentacja  projektowa  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  ciepła
technologicznego ma uwzględniać możliwość wpięcia instalacji wykonywanych w Etapie II
do  instalacji  wykonanych  w  Etapie  I.  Zgodnie  z  PFU pkt  2.8   Wymagania  dotyczące
instalacji  centralnego  ogrzewania,  należy  zastosować  kolektory  rozdzielcze  w
pomieszczeniu węzła cieplnego.

160. Czy należy przewidzieć zasobnik ciepłej wody użytkowej?  

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 2.10 Wymagania dotyczące instalacji  wody ciepłej  oraz Koncepcją
Architektoniczną,  Rozbudowa  o  segmenty  dydaktyczne.  Instalacje  sanitarne,  pkt  IV.2.
Instalacja wody należy:

I.  zastosować  zasobnik  wody  ciepłej  ok.  2000  dm3.  na  rozbudowie  segmentu
dydaktycznego.
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II. zastosować zasobnik wody ciepłej ok.1000 dm3 na rozbudowie kuchni i stołówki.

Ponadto, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Rozbudowa kuchni i stołówki – Instalacje sanitarne, w pkt IV.2. Instalacja wody.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Instalacja  wody  zostało
określone w pkt. IV.2.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzający powyższe zmiany.

161.  Czy ze względu na sposób użytkowania budynku należy zastosować głowicę
termostatyczną w wersji wzmocnionej/wandaloodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  Koncepcją  Architektoniczną  Opracowanie
wielobranżowej  koncepcji  architektoniczno  –  budowlanej  rozbudowy  o  segmenty
dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły w Lublinie – III.3.
Elementy instalacji grzewczych. Instalacja grzejnikowa „każdy grzejnik posiada możliwość
odcięcia  go  od  instalacji  poprzez  zespoły  przyłączeniowe.  Regulacja  hydrauliczna
obiegów przy pomocy grzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja temperatury
pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontażem
oraz  zmianą  nastawy  montowanych  na  grzejnikach.  Zawory  regulacyjne  z  głowicami
termostatycznymi  zapewnią  indywidualne  sterowanie  procesami  rozdziału  i  dostawy
energii  cieplnej  do  poszczególnych  grzejników,  mając  na  celu  utrzymanie  temperatur
wewnętrznych  we  wszystkich  pomieszczeniach  w  żądanej  wysokości  odpowiadającej
rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników. Grzejniki pokryją zapotrzebowanie
ciepła do normowej temperatury.”

162.  Proszę  o  jednoznaczne  stanowisko  czy  oferta  ma  uwzględniać  zabudowę
zewnętrznego hydrantu.

Odpowiedź:

Oferta ma uwzględniać zabudowę hydrantu zewnętrznego - zgodnie z PFU pkt 2.9
Wymagania dotyczące instalacji zimnej wody.

163. Czy dokumentacja projektowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ma
uwzględniać możliwość wpięcia instalacji wykonywanych w Etapie II do instalacji
wykonanych w Etapie I? Jeśli tak to czy należy zwiększyć demencję rurociągów czy
też przewidzieć dodatkowe odgałęzienie np. na rozdzielaczu.
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Odpowiedź:

Tak,  dokumentacja  projektowa  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  ciepła
technologicznego ma uwzględniać możliwość wpięcia instalacji wykonywanych w Etapie II
do  instalacji  wykonanych  w  Etapie  I.  Zgodnie  z  PFU  pkt  2.  Wymagania  dotyczące
instalacji wody ciepłej, należy w dokumentacji projektowej uwzględnić możliwość wpięcia
instalacji   ciepłej  wody  użytkowej  wykonywanej  w  II  Etapie  (nie  objętym  niniejszym
postępowaniem) poprzez dodatkowe odgałęzienie na rozdzielaczu.

164.  Czy przepięcia nowych przyłączy mogą być wykonywane od poniedziałku do
piątku w godzinach dziennych 7:00 – 19:00?

Odpowiedź:

Przepięcia  nowych  przyłączy  mające  bezpośredni  wpływ  na  funkcjonowanie
istniejącej szkoły wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych 7 00 – 19
00 muszą być każdorazowo  uzgadniane z Dyrekcją szkoły oraz gestorami sieci.

165.  Czy odcięcie istniejących hydrantów w budynku od instalacji wody bytowej i
zasilanie ich z nowej instalacji będzie można wykonywać od poniedziałku do piątku
w godzinach dziennych 7:00 – 19:00?

Odpowiedź:

Roboty instalacyjne wykonywane w istniejącym budynku szkoły mające bezpośredni
wpływ  na  jej   funkcjonowanie  wykonywane  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach
dziennych 7 00 – 19 00 muszą być każdorazowo  uzgadniane z Dyrekcją szkoły.

166.  W  związku  z  zawartym  w  PFU  i  Koncepcji  zapisem  dotyczącym  odcięcie
istniejących  hydrantów w budynku  od  instalacji  wody  bytowej  i  zasilanie  ich  z
nowej instalacji prosimy o udostępnienie aktualnych rzutów istniejących budynków
z zlokalizowanymi hydrantami.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie
załącznika nr 1 do SIWZ – Dokumentacja poprzez uzupełnienie dokumentacji o Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego dla  Szkoły  Podstawowej  nr  52  ul.  Jagiełły  11  w Lublinie
część I i część II.

W załączeniu  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 52
ul. Jagiełły 11 w Lublinie część I i część II.

167. Zapisy zawarte w PFU i Koncepcji nie określają jednoznacznie czy niezbędne
jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie powietrznej
pompy ciepła lub kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody
użytkowej. Prosimy o jednoznaczne stanowisko czy należy uwzględnić w ofercie
powyższe rozwiązania.
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Rozbudowa kuchni i stołówki – Instalacje sanitarne, w pkt IV.2. Instalacja wody.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Instalacja  wody  zostało
określone w pkt. IV.2.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzający powyższe zmiany.

Ponadto, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
– Instalacje sanitarne, w pkt II.6. Instalacja klimatyzacji.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Instalacji Sanitarnych, Instalacja klimatyzacji zostało
określone w pkt. II.6.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny, wprowadzający powyższe zmiany.

168.  Proszę  o  informację  czy  w  ofercie  należy  przewidzieć  układ  chemicznej
dezynfekcji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje układu chemicznej dezynfekcji instalacji  ciepłej wody
użytkowej. Zgodnie z PFU instalacja ciepłej wody użytkowej w celu dezynfekcji ma być
przystosowana do okresowego przegrzewu wody.

169.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
PFU zakłada instalację w miejscu ogólnodostępnym poidełka dla uczniów, jednakże
brak  takiego  rozwiązania  w  Koncepcji.  Proszę  o  jednoznaczne  stanowisko  czy
należy uwzględnić w ofercie powyższe rozwiązanie.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
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Rozbudowa kuchni i stołówki – Instalacje sanitarne, w pkt IV.2. Instalacja wody.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Instalacja  wody  zostało
określone w pkt. IV.2.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzający powyższe zmiany.

170.  Proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego  i  Koncepcji  Architektonicznej  Instalacji  Sanitarnych.
PFU zakłada montaż na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej, min. 2
zaworów  czerpalnych  umieszczonych  w  zamykanych  szafkach,  jednakże  brak
takiego rozwiązania w Koncepcji.  Proszę o jednoznaczne stanowisko czy należy
uwzględnić w ofercie powyższe rozwiązanie.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Segment dydaktyczny– Instalacje sanitarne, w pkt IV.2. Instalacja wody.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Sanitarnych,  Instalacja  wody  zostało
określone w pkt. IV.2.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 – Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  –  Segment
dydaktyczny, wprowadzający powyższe zmiany

171. Proszę o udzielenie informacji czy w wyposażeniu szafek hydrantowych należy
uwzględnić gaśnicę, ilość i długość węży pożarniczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Koncepcji architektoniczno budowlanej – Segment dydaktyczny
pkt IV.2. Instalacje wody oraz PFU pkt. 2.9 Wymagania dotyczące instalacji zimnej wody
szafki  hydrantowe  w  wersji  wnękowej  mają  zawierać  kompletne  wyposażenie  oraz
gaśnicę  a  długość  węży  będzie  wynikała  z  przyjętych  rozwiązań  projektowych  i
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż.

Szafka hydrantowa (DN 25) zawiera 1 wąż o długości 25 lub 30 m a ilość szafek
hydrantowych (w tym długość węży) ma wynikać z dokumentacji projektowej uzgodnionej
z rzeczoznawcą ppoż.

172.  Zgodnie z zapisami PFU natryski w szatniach i pomieszczeniach socjalnych
dla  pracowników  wyposażone  będą  w  indywidualne  mieszacze  z  głowicami
oszczędzającymi  wodę  uruchamianymi  bezdotykowo  elektronicznie  i  czasowo.
Proszę  o  jednoznaczne  stanowisko  czy  należy  uwzględnić  w  ofercie  powyższe
rozwiązanie.
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Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Koncepcji architektoniczno budowlanej – Segment dydaktyczny
pkt IV.2. Instalacje wody oraz PFU pkt. 2.9 Wymagania dotyczące instalacji zimnej wody w
natryskach  w  szatniach  i  w  pomieszczeniach  socjalnych  dla  pracowników  należy
uwzględnić  indywidualne  mieszacze  z  głowicami  oszczędzającymi  wodę  uruchamiane
bezdotykowo – elektronicznie i czasowo.

173.   Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  wykonania  kamerownia  wykonywanych
przyłączy kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga  wykonania  kamerowania  wykonywanych  przyłączy
kanalizacyjnych zgodnie z  zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy §3 Obowiązki Wykonawcy,
ust. 7, pkt 46 ppkt d.

174.  Czy  w  ofercie  należy  przewidzieć  montaż  studzienki  schładzającej  w
pomieszczeniu wymiennikowni? Zastosowanie studzienki schładzającej wiązać się
będzie z koniecznością zastosowania  pompy zanurzeniowej celem przetłoczenia
wody.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Segment  dydaktyczny –  Instalacje sanitarne,  w  pkt  III.2.  Opis  projektowanej  instalacji
ogrzewania.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Instalacji Sanitarnych, Opis projektowanej instalacji
ogrzewania zostało  określone  w  pkt.  III.2.; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej nr 52 – Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny, wprowadzający powyższe zmiany.

175.  Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnień ZUD oraz mapy z istniejącymi
sieciami.

Odpowiedź:

Przedmiotowe zamówienie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”, zatem
do  obowiązków  Wykonawcy  należy  między  innymi  pozyskanie  mapy  do  celów
projektowych,  opracowanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych,  uzyskanie
niezbędnych  uzgodnień,  opinii  i  decyzji,  w  tym  ZUD,  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ oraz w zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy, §2 ust. 2, pkt A1
oraz §3 ust. 5.
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Wykonawca ma wycenić nie tylko roboty budowlane ale również prace projektowe -
Uzgodnienia ZUD ma zrobić wykonawca w trakcie wykonywania prac projektowych.

176. Z uwagi na duży zakres podlegający przygotowaniu oferty: prace projektowe
i realizacja, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z
dnia  09.09.2020  r.  o  dodatkowe  14  dni.  Zaproponowany  pierwotny  14  dniowy
termin  składania  ofert  jest  za  krótki  na  zapoznanie  się  z  dokumentacją
przetargową,  zebranie  ofert  od  firm  z  rynku  oraz  rzetelne  przygotowanie
kompleksowej oferty.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu
składania ofert na dzień 07.01.2021 r. 

177. W pkt. 3.2.2. SIWZ, Etap II oraz par. 5 ust. 4 Umowy nanosi na Wykonawcę
obowiązek uzyskania raportu oddziaływania na środowisko. Formularz ofertowy
również  zawiera  taką  pozycję  podlegającą  wycenie.  Oferent  prosi  o
potwierdzenie konieczności wykonania takiej dokumentacji i jej uwzględniania w
ofercie.  W  opinii  Oferenta  dla  obiektu  nie  jest  wymagana  nawet  karta
informacyjna, a tym samym decyzje środowiskowe.

Odpowiedź:

O  tym  czy  wymagane  jest  przeprowadzenie  procedury  środowiskowej  dla  danej
inwestycji  decydują  przepisy,  a  stanowisko  w  tym zakresie  wydają  stosowne  organy.
Stanowisko to wydawane jest na podstawie KIP. Jeżeli według organu potrzebne będzie
przeprowadzenie  pełnej  procedury  środowiskowej  wówczas  niezbędne  będzie
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

178.  Ile  czasu  Zamawiający  przewiduje  na  zatwierdzenie  kart  materiałowych
podczas  realizacji  prac  budowlanych.  Brak  stosownych  zapisów  w  umowie.
Oferent proponuje termin 5 dni. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że karty materiałowe zatwierdzane są przez Zamawiającego
niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez projektantów. Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
§5 ust 5 przewiduje dla projektantów by w ramach wykonywania nadzoru autorskiego
reagowali w terminie 3 dni. 

Praktyka  stosowana  przez  Zamawiającego  wskazuje,  że  z  uwagi  na  obowiązek
współdziałania stron przy realizacji  umowy nie ma potrzeby ustalania w treści  umowy
terminów w zakresie zatwierdzania kart materiałowych.

179. Oferent wnioskuje o wprowadzenie w par. 19 Umowy zapisu o ograniczeniu
łącznej wartości kar umownych do wysokości 5% wartości netto umowy. 
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Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dokona  modyfikacji § 19  zał.  nr  6  do  SIWZ –  wzór  umowy w
powyższym zakresie. 

180. Oferent wnioskuje o zmianę w par. 14, ust. 4 Umowy terminu odbioru robót
zanikających z 7 dni na 3 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 14 ust. 4 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

181.  Oferent  wnioskuje  o  zmianę  zapisu  umowy  w  par.  24,  ust  3  Umowy  „i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane” na zapis „po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 24 ust. 3 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

182.  Oferent  proponuje  zmianę  zapisu  z  par.  24,  ust  1  Umowy  na  złożenie
zabezpieczenia należytego wykonania „w dniu podpisania umowy”.  Określenie
„przed podpisaniem umowy” nie określa jasno terminu złożenia zabezpieczenia. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji § 24 ust. 1 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w
powyższym zakresie.

183. Dotyczy par. 13, ust. 4 Umowy. Zamawiający umożliwia wystawienie faktury
końcowej  po  uzyskaniu  PnU  przez  Zamawiającego.  W  jakim  czasie  od
zakończenia  robót  Zamawiający  planuje  wystąpić  oraz  uzyskać  decyzję  PnU?
Wg. dokumentacji przetargowej zakończenie prac wymagane jest do 10.2023 r., a
pełnienie funkcji nadzoru autorskiego 06.2024 r. 

Odpowiedź:

Zamawiający  uruchomi  proces  PnU  niezwłocznie  po  otrzymaniu  kompletnej
dokumentacji niezbędnej do odbiorów, o których mowa §3 ust. 7 pkt. 64 i 65 zał. nr 6 do
SIWZ  –  wzór  umowy;  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnych  stanowisk  Straży  Pożarnej  i
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Praktyka  stosowana  przez  Zamawiającego  wskazuje,  że  z  uwagi  na  obowiązek
współdziałania stron przy realizacji  umowy nie ma potrzeby ustalania w treści  umowy
terminów w zakresie  wystąpienia i  uzyskania decyzji  PnU, zwłaszcza w sytuacji,  że
procedura wydawania tej decyzji prowadzona jest przez niezależny od stron organ.

 
Ponadto, Zamawiający informuje, że rozbieżność w datach została usunięta wskutek
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modyfikacji  SIWZ  zamieszczonej  w  dniu  04.09.2020  r.  na  stronie  podmiotowej  BIP
Zamawiającego.

184.  Zgodnie  z  zapisami  PFU,  Zamawiający  dopuszcza  zaprojektowanie  i
wykonanie obiektu o konstrukcji odmiennej od przedstawionej w koncepcji. Czy
zatem  Zamawiający  dopuszcza  zaprojektowanie  i  wykonanie  obiektu  w
technologii np. modułowej (prefabrykowane kontenery)? 

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Konstrukcji budynków,  zostało określone w pkt.  4.
oraz pkt 5.; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

185.  Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych do sieci
wod-kan i sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Zgodnie  z  Zał.  nr  6  do  SIWZ –  wzór  umowy  §3,  ust.  5,  pkt  7  do  obowiązków
Wykonawcy należy pozyskanie aktualnych warunków  przyłączeniowych do sieci wod –
kan, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej.

186.  Prosimy o udzielenie informacji czy aparaty grzewczo-wentylacyjne mają być
też wykorzystywane do chłodzenia sal dydaktycznych?  

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Segment  dydaktyczny –  Instalacje sanitarne,  w  pkt  II.1.  Opis  projektowanej  instalacji
wentylacji, Aparaty grzewczo-wentylacyjne w salach dydaktycznych.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Aparaty  grzewczo-wentylacyjne  w  salach
dydaktycznych zostało  określone  w  pkt.  II.1.; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły
Podstawowej nr 52 – Segment dydaktyczny.
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W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny, wprowadzający powyższe zmiany

187.  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.

Odpowiedź:

W  §  16  ust.  14  wzoru  umowy  (zał.  nr  6 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).

188. Dotyczy §14 Wzoru Umowy.
Zgodnie  z  punktem  1)  Wykonawca  ma  przekazać  poszczególne  opracowania
Zamawiającemu 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  potwierdzi  prawidłowość  wykonania  przekazanego
opracowanie.  Zgodnie  z  punktem  3)  Zamawiający  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  budowlany dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na budowę mimo zabezpieczenia się przez Zamawiającego
zapisami  §14  pkt.  8,  9  i  10  ?  Jeżeli  taka  by  był  intencja  Zamawiającego  to
Wykonawca mając 9 miesięcy od podpisania Umowy otrzymał by rzeczywiście 2
miesiące na wykonanie Projektu Budowlanego. Z 9 miesięcy wówczas należało by
rzeczywiście odjąć 3 miesiące na wykonanie wstępnego projektu budowlanego, 1
miesiąc na zatwierdzenie wstępnego projektu budowlanego, 3 miesiące 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 wykonanie
opracowania i złożenie do Zamawiającego. Wykonawca nie będzie stanie w ciągu 30
dni roboczych wykonać poprawek na projekcie budowlanym z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca zwraca się w związku z powyższym na zmianę zapisu §14 punktu 3) b)
poprzez  wykreślenie  zapisu  że  odbiór  i  sporządzenie  protokołu  zdawczo  -
odbiorczego opracowania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
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Odpowiedź:

Zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru umowy  (zał. nr 6 do SIWZ) po przekazaniu (w terminie
umownym  9  miesięcy)  przez  Wykonawcę  poszczególnych  opracowań  –  elementów
dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  (dokumentacji  geotechnicznej,  projektów
rozbiórek, projektów budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji środowiskowej, w
tym raportu oddziaływania na środowisko) za pokwitowaniem potwierdzającym, w jakiej
ilości,  w  jakim  zakresie  rzeczowym  i  w  jakiej  dacie  zostały  złożone,  Zamawiający  w
terminie  30  dni  roboczych  od  przekazania  mu  tego  elementu  dokumentacji,  dokona
sprawdzenia jego zgodności z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy,
w którym potwierdzi dokonanie odbioru tego opracowania – elementu, z zastrzeżeniem, że
odbiór  oraz  sporządzenie  i  podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  nastąpi  po
uzyskaniu  decyzji  o  pozwoleniu na  budowę i  przekazaniu Zamawiającemu dodatkowej
zeskanowanej i zatwierdzonej tej części dokumentacji wraz z wersją elektroniczną. 

Zamawiający ma 30 dni na weryfikację prawidłowości przedłożonej 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  geotechnicznej,  projektów
rozbiórek, projektów budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji środowiskowej, w
tym raportu oddziaływania na środowisko nie ulega skróceniu i wynosi 9 miesięcy, potem
jest  czas na weryfikację  dla  Zamawiającego – 30 dni  i  następnie uzyskanie decyzji  o
pozwoleniu  na  budowę.  W protokole  odbioru,  o  ile  dokumentacja  będzie  kompletna  i
uzyskane zostanie  pozwolenie  na  budowę,  terminem wywiązania  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  9
miesięcy.

Czas  na  opracowanie  wstępnego  projektu  budowlanego  wlicza  się  w  9-cio
miesięczny  termin  na  opracowanie   dokumentacji  geotechnicznej,  projektów  rozbiórek,
projektów budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji środowiskowej, w tym raportu
oddziaływania na środowisko, gdyż jest to wstępna faza opracowywania tej dokumentacji. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  modyfikację
postanowień § 14 ust. 3 lit. b) wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 

189. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy, w sytuacji gdy
Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów  niezależnie  od  charakteru
prawnego  łączącego  go  z  nim  stosunków  prawnych,  Wykonawca  oprócz
zobowiązania  tego  podmiotu  o  udostępnieniu  zasobów  musi  również  złożyć
oświadczenie  tego  podmiotu  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SIWZ).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca
polega  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej  innych  podmiotów,  zgodnie  z  SIWZ nie  należy  składać  oświadczenia
tego  podmiotu  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnieniu  warunków  udziału  w
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postępowaniu. Wykonawca  oprócz  zobowiązania  tego  podmiotu  o  udostępnieniu
zasobów  musi  wypełnić  część  II  Oświadczenia  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie:  oświadczenia dotyczącego
podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

190.  W  sytuacji  gdy,  Wykonawca  do  oferty  musi  złożyć  oświadczenie  (wg
załącznika  nr  2  do  SIWZ)  podmiotu  na  zasoby  którego  się  powołuje  w  celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt  5.5.  SIWZ, w
punkcie  I  oświadczenia  pozostawia  tylko  ten  warunek  w  jakim  udostępnia
Wykonawcy składającemu ofertę.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ nie należy
składać Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu  dla  podmiotu  na  zasoby  którego  powołuje  się  Wykonawca  w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

191.  Na jakiej podstawie Zamawiający sugeruje, że potrzebne będzie uzyskanie
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

O  tym  czy  wymagane  jest  przeprowadzenie  procedury  środowiskowej  dla  danej
inwestycji  decydują  przepisy,  a  stanowisko  w  tym zakresie  wydają  stosowne  organy.
Stanowisko to wydawane jest na podstawie KIP. Jeżeli według organu potrzebne będzie
przeprowadzenie  pełnej  procedury  środowiskowej  wówczas  niezbędne  będzie
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (stąd osobna cena).

192.  Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do
dnia 16.09.2020 r.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu
składania ofert na dzień 07.01.2021 r. 

193.  Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie formularza ofertowego w
formie edytowalnej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  dniu  04.09.2020  r.  na
stronie podmiotowej BIP Zamawiającego, udostępnił zał. nr 4 do SIWZ - wzór formularza
ofertowego w wersji edytowalnej.

194. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej.

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 61 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym
postępowaniu nie przewiduje wizji lokalnej.

Pełen  zakres  zamówienia  opisany  w  dokumentacji  tj.  Programie  Funkcjonalno  –
Użytkowym i Koncepcji Architektoniczno – Budowlanej umożliwia złożenie oferty.

195. Czy fasada szklana, na elewacji zachodniej w segmencie dydaktycznym (przy
klatce schodowej) nie powinna być w klasie odporności ogniowej – tak jak ściany
klatki schodowej (EI60).

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  to  czy  fasady  szklane  nie  powinny  być  w  klasie
odporności  ogniowej  musi  zostać  określone  na  etapie  projektu  przez  Specjalistę  ds.
Bezpieczeństwa Pożarowego.

Fasady szklane, należy zaprojektować w klasie odporności ogniowej w przypadku
gdy wynika to z obowiązujących przepisów.

196.  Czy  na  elewacji  zachodniej,  fasada  wejściowa  ma  posiadać  szybę
nieprzezierną (emaliowaną)?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Segmenty dydaktyczne.

Aktualne brzmienie zapisów dot. witryny aluminiowej  elewacji  zachodniej,  zostało
określone w pkt. 5.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa - Witryny aluminiowe; Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

197.  W  koncepcji  arch.  znajduje  się  opis  bezsponinowej  posadzki  na  bazie
barwionej  żywicy  epoksydowej  oraz  wykładziny  dywanowej  kierunkowej  –  w
których pomieszczeniach mają się znajdować?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.
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Aktualne brzmienie zapisów dot. wykończenia posadzek,  zostało określone w pkt.
5.1.5. Wykończenie posadzek; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

198.  Jakie mają być drzwi np. do pomieszczenia 011 sekretariat? Zostały inaczej
oznaczone na rzutach.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w: Opis
koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment  dydaktyczny  oraz  Opis
koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w pkt. 5.1.7.Stolarka okienna i drzwiowa -
"Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna  i  zewnętrzna  aluminiowa, drzwi  zostały  oznaczone
identycznie  jak  pozostałe  drzwi.  Poniżej  cześć  rzutu  z  zaznaczonymi  drzwiami  do
sekretariatu i innych pomieszczeń.

199.  Brakuje  opisu  posadzek,  ścian  i  sufitów  pomieszczeń  magazynowych  w
piwnicy w budynku stołówki. Proszę o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
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Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  2.  Program  użytkowy  i
charakterystyczne  parametry  oraz   załącznik  nr  1b  do  SIWZ  w  zakresie Programu
Funkcjonalno  Użytkowego  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt.  1.2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  pomieszczeń  w  piwnicy  pod
stołówką, zostało określone w pkt. 2. Program użytkowy i charakterystyczne parametry;
Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz pkt 1.2.
Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  robót  budowlanych;
Programu Funkcjonalno Użytkowego - Rozbudowa kuchni i stołówki.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka  oraz  Program  Funkcjonalno  Użytkowy  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,
wprowadzające powyższe zmiany.

200.  Prosimy  o  wyszczególnienie  i  podanie  parametrów  wyposażenia  objętego
zakresem  zamówienia  (wyposażenie  sal  lekcyjnych,  sali  gimnastycznej,  szatni,
aneksy kuchenne itp.)

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.

Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice
informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."
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201.  Prosimy o informację, czy całość wyposażenia wyszczególniona w koncepcji
architektoniczno-budowlanej  rozbudowy  kuchni  i  stołówki  wchodzi  w  zakres
zamówienia (Tabela 8.1.)?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.

Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice
informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."

202. Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie elementów wchodzących w skład
podręcznego sprzętu gaśniczego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 6
do  SIWZ  –  Wzór  umowy  § 3  ust.  7,  do  obowiązków  Wykonawcy  w  odniesieniu  do
realizacji robót budowlanych należy: 
-  pkt.  68)  przygotowanie  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego,  której  celem  jest
ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i
porządkowym,  jakie  należy  uwzględnić  podczas  eksploatacji  budynku,  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów,
oraz 
-  pkt   70)  oznakowanie  obiektów  kubaturowych  wchodzących  w  zakres  przedmiotu
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umowy, pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami oraz
wyposażenie w sprzęt gaśniczy wynikający z instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego, o
której mowa w pkt 68).

203. Prosimy o listę wyposażenia przewidzianego do ponownego zamontowania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyposażenie przewidzianego
do ponownego zamontowania zostało wymienione PFU - Kuchnia i stołówka w pkt. 3.1.4
ppkt. 41).

204. Prosimy o informację czy meble stałe wchodzą w zakres zamówienia i jeśli tak,
to jakie (np. dygestorium, aneksy kuchenne).

Odpowiedź:

 W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.

Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice
informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."

205.  Czy Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności  technicznej  i  zawodowej,  uzna  wykazanie  się  wykonaniem  w  okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 wielobranżowych
dokumentacji  projektowo-kosztorysowych  (projekty  budowlane  i  wykonawcze,
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specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót,  przedmiary i  kosztorysy)  na
budowę kubaturowego obiektu budowlanego: użyteczności publicznej lub budynku
zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze
co  najmniej  10  000,00  m3  każdy  obiekt,  w  zakres  którego  wchodziło  również
wykonanie  dokumentacji  projektowej  zamiennej  oraz  pełnienie  nadzoru
autorskiego.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  ocena  spełnienia  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana po otwarciu ofert.

Ponadto, warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5.5. Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

206.  Czy  zakres  zamówienia  obejmuje  całe  wyposażenie  opisane  w  tabeli  8.1
Specyfikacja mebli  i urządzeń zaplecza gastronomicznego w Szkole Podstawowej
nr  52  ul.  Władysława  Jagiełły  w  Lublinie  stanowiącej  załącznik  nr  12  i  13  do
załączonej  dokumentacji  przetargowej  jako  opracowanie:  KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 52 PRZY ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LUBLINIE czy
tylko  wyposażenie  określone  w  PROGRAMIE  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM
stanowiącym załącznik nr 1 i 2 ?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.

Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice

ZP-P-I.271.83.2020 Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ Strona 67 z 85

Nr dokumentu Mdok: 169919/12/2020 



informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."

207.  Z  PFU wynika,  że rozbudowa szkoły  koliduje z  placem zabaw,  który  trzeba
przenieść  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni  bezpiecznej  o  parametrach  nie
gorszych  od  istniejących.  W  związku  z  tym,  że  nie  jest  możliwe  przeniesienie
nawierzchni bezpiecznej placu i  należy ją wykonać od nowa, prosimy o podanie
powierzchni placu z jednoczesnym podaniem powierzchni stref bezpiecznych oraz
ich wysokości upadku.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie PFU - Segment Dydaktyczny, w pkt. A.
ETAP I dodając zapisy dotyczące nawierzchni placu zabaw.

Aktualne brzmienie zapisów dot. nawierzchni placu zabaw, zostało określone w pkt.
A. ETAP I  PFU - Segment Dydaktyczny;

W załączeniu PFU - Segment Dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

208.  Czy  „zabawki”  które  zamontowane  są  na  istniejącym  placu  zabaw  należy
zdemontować i przenieść  w nowe miejsce placu, czy wymienić na nowe? Jeżeli
należy je wymienić, prosimy o podanie specyfikacji nowych urządzeń zabawowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie w zapisami PFU - Segment dydaktyczny w pkt.
1.4.  A.  Etap  I,  Omówienie  przewidywanych  zmian  -  "Rozbudowa  szkoły  o  segment
dydaktyczny  częściowo  koliduje  z  istniejącym  placem  zabaw,  konieczne  jest  jego
przeniesienie i  odtworzenie w innej lokalizacji  na terenie przyległym do szkoły, wraz z
odtworzeniem  nawierzchni  bezpiecznej  o  parametrach  nie  gorszych  od  istniejącej,
powierzchnia placu zabaw nie może być mniejsza niż dotychczasowa przy jednoczesnym
uwzględnieniu  wymiarów  stref  bezpiecznych  urządzeń  zabawowych.   Powierzchnia
nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw to: 302 m2, wysokość upadku to 2,0
m.  Istniejące  wyposażenie  placu  zabaw  należy  zdemontować,  zakonserwować  a
elementy  nadające  się  do  wykorzystania  zamontować  zgodnie  z  nowym  projektem
zagospodarowania terenu.". 

W przypadku gdy zabawki nie nadają się do ponownego zamontowania należy je
zutylizować.

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących elementów placu zabaw na nowe.

209. Czy ogrodzenie placu zabaw należy zdemontować i przenieść w nowe miejsce
placu czy wykonać nowe ogrodzenie ? 

Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że zgodnie w zapisami PFU - Segment dydaktyczny w pkt.
1.4.  A.  Etap  I,  Omówienie  przewidywanych  zmian  -  "Rozbudowa  szkoły  o  segment
dydaktyczny  częściowo  koliduje  z  istniejącym  placem  zabaw,  konieczne  jest  jego
przeniesienie i  odtworzenie w innej lokalizacji  na terenie przyległym do szkoły, wraz z
odtworzeniem  nawierzchni  bezpiecznej  o  parametrach  nie  gorszych  od  istniejącej,
powierzchnia placu zabaw nie może być mniejsza niż dotychczasowa przy jednoczesnym
uwzględnieniu  wymiarów  stref  bezpiecznych  urządzeń  zabawowych.   Powierzchnia
nawierzchni bezpiecznej istniejącego placu zabaw to: 302 m2, wysokość upadku to 2,0
m.  Istniejące  wyposażenie  placu  zabaw  należy  zdemontować,  zakonserwować  a
elementy  nadające  się  do  wykorzystania  zamontować  zgodnie  z  nowym  projektem
zagospodarowania terenu.". 

W związku z powyższym ogrodzenie placu zabaw należy przenieść w nowe miejsce.

210. Czy zakres prac obejmuje wymianę całego ogrodzenia terenu szkoły na nowe?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymiana ogrodzenia terenu
szkoły nie jest objęta zamówieniem.

211.  Czy  materiały  z  rozbiórek  dróg  oraz  materiały  powstałe  związane  z
modernizacją  stołówki  (gruz  i  inne)  wykonawca  ma  zutylizować  we  własnym
zakresie czy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami  umowy par.  3.  ust.  7.  p.  54)  "Do
obowiązków  Wykonawcy  w  odniesieniu  do  realizacji  robót  budowlanych  należy:
zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gruzu,
betonowego  oraz  ziemi  i  utylizacja  odpadów  i  materiałów  nie  nadających  się  do
ponownego użytku,”

212.  W związku z rozbieżnościami pojawiającymi się w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym oraz Koncepcji architektonicznej prosimy o informację. który dokument
jest nadrzędny: Program Funkcjonalno-Użytkowy czy Koncepcja architektoniczna? 

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  w  wyniku  udzielenia
odpowiedzi  na  zapytania  dokonał  ujednolicenia  zapisów  Programu  Funkcjonalno  -
Użytkowego  oraz  Koncepcji  architektoniczno  –  budowlanej.  W  związku  z  tym
przedmiotowe dokumenty są spójne

213. W PFU występuje zapis: „do wysokości 2m nad poziomem terenu docieplenie
elewacji  oraz  cokołu  w  systemie  tynku  pancernego  zapewniające  udarność
minimum 120 J”.  Czy dotyczy to  całej  elewacji  nowo wybudowanego segmentu
oraz kuchni?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższy zapis PFU w pkt. 2.4. Wymagania dotyczące
architektury, dotyczy całego nowo wybudowanego segmentu oraz budynku kuchni.

214.  Czy  zakres  prac  obejmuje  rekultywację  całych  powierzchni  biologicznie
czynnych w ilości 8 338,12 m2 ?

Odpowiedź:

Zgodnie  z  zapisami  PFU  w  pkt.  2.3.  Zagospodarowanie  terenu.  -  "Wymaga  się
zaprojektowanie  i  nasadzenie  nowych  gatunków  krzewów  i  drzew  ozdobnych  oraz
rekultywację trawników na całym terenie inwestycji."

215. Czy zakres prac obejmuje wykonanie nowych dróg i parkingów na powierzchni
4051,00m2 ?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie PFU - Segment Dydaktyczny oraz PFU -
kuchnia i stołówka -  w pkt. 2.3. Zagospodarowanie terenu, dodając zapisy dotyczące
nowych dróg, chodników i parkingów.

W  załączeniu  PFU -  Segment  Dydaktyczny  oraz  PFU  -  kuchnia  i  stołówka,
wprowadzające powyższe zmiany

216.  Czy  zakres  prac  obejmuje  wykonanie  nowych  dojść  i  chodników  na
powierzchni 1838,00m2 ?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie PFU - Segment Dydaktyczny oraz PFU-
kuchnia i stołówka -  w pkt. 2.3. Zagospodarowanie terenu, dodając zapisy dotyczące
nowych dróg, chodników i parkingów.

W  załączeniu  PFU -  Segment  Dydaktyczny  oraz  PFU  -  kuchnia  i  stołówka,
wprowadzające powyższe zmiany.

217. Czy zakres prac obejmuje rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni dróg,
parkingów, dojść i chodników?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje  że  zgodnie  z  pkt.  2.3.  Zagospodarowanie  terenu,  zakres
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prac nie obejmuje rozbiórki wszystkich istniejących nawierzchni dróg, parkingów, dojść i
chodników, a jedynie elementów kolidujących z planowaną rozbudową.

218.  Prosimy  o  udostępnienie  inwentaryzacji  części  obiektu,  która  podlega
przebudowie.  Czy należy uwzględnić wymianę okien i  drzwi  w istniejącej  części
zakwalifikowanej  do  przebudowy?  Jeżeli  tak,  to  jaki  zakres  stolarki  polega
wymianie?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  zamawiający  nie  jest  w  posiadaniu  inwentaryzacji
budynku kuchni i stołówki.

Ponadto, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. stolarki  okiennej,  zostało określone w pkt.  5.1.7.
Stolarka okienna i  drzwiowa; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

219.  Czy  Zamawiający  zna  rzędną  posadowienia  istniejących  fundamentów  na
styku  z  nowoprojektowanym  skrzydłem  w  osiach  F  i  G.  Podanie  tej  informacji
pozwoli  uniknąć  konieczności  podbijania  istniejących  fundamentów  podczas
wykonywania nowego skrzydła.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy na temat głębokości posadowienia
istniejących fundamentów.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy  § 2  ust.  2.  lit.  A.  ETAP  I  pkt.  2) przedmiot  umowy  obejmuje  wykonanie  i
uzgodnienie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część
I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
w tym :
-  wykonanie  niezbędnych  dla  celów  projektowych  inwentaryzacji,  w  szczególności
budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej.

220.  Czy  podczas  projektowania  należy  przewidzieć  wspólny  fundament  do
posadowienia ścian dylatacyjnych w osi H i I ?
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  sposób  posadowienia  ścian  dylatacyjnych  należy
zaprojektować na etapie projektu konstrukcyjnego który jest przedmiotem zamówienia.

221.  W  jakim  zakresie  przebudowy  należy  przewidzieć  i  zaprojektować  część
podziemną piwnicy budynku nr 1 – Rozbudowa stołówki (część magazynowa). W
załączonej  dokumentacji  (PFU,  Koncepcje  architektoniczne)  nie  uwzględniono
wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach magazynowych. Uwzględniono
natomiast  roboty  branżowe  elektryczne,  wentylacyjne,  sanitarne.  Prosimy  o
potwierdzenie zakresu robót.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  2.  Program  użytkowy  i
charakterystyczne  parametry  oraz   załącznik  nr  1b  do  SIWZ  w  zakresie Programu
Funkcjonalno  Użytkowego  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt.  1.2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  pomieszczeń  w  piwnicy  pod
stołówką, zostało określone w pkt. 2. Program użytkowy i charakterystyczne parametry;
Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz pkt 1.2.
Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  robót  budowlanych;
Programu Funkcjonalno Użytkowego - Rozbudowa kuchni i stołówki.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka  oraz  Program  Funkcjonalno  Użytkowy  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,
wprowadzające powyższe zmiany

222.  W Koncepcji Architektonicznej  Instalacje Elektryczne, instalacja telefoniczna
przewidziano telefonię IP. Czy jest to rozbudowa istniejącego systemu, czy należy
wykonać go w całości od podstaw?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje elektryczne.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Teletechnicznej,  Instalacji  telefonicznej
zostało określone w pkt. C. Branża elektryczna pkt. IV instalacje teletechniczne, instalacje
telefoniczne; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny.
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W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

223. Czy dostawa aparatów telefonicznych wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak,
prosimy o wyspecyfikowanie funkcji i ilości.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej –
Instalacje elektryczne.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. Instalacji  Teletechnicznej,  Instalacji  telefonicznej
zostało określone w pkt. C. Branża elektryczna pkt. IV instalacje teletechniczne, instalacje
telefoniczne; Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

Ponadto,  Zamawiający  informuje,  że  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia
znajduje się dostawa aparatów telefonicznych. Zapis: „Zamawiający wymaga aby aparaty
systemowe  i  terminale  głosowe  były  dostarczone,  wdrożone  i  uruchomione.”  został
zamieszczony w PFU – załącznik nr 4 „Wytyczne IT dot. branży teleinformatycznej dla
rozbudowy SP52”.

224.  W związku z  rozbieżnościami  pomiędzy  PFU i  Koncepcją  architektoniczno-
budowlaną  oraz  obszernym  zakresem  robót  prosimy  o  wydłużenie  terminu
składania ofert do dnia: 22-09-2020r. 

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  38  ust.  4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu
składania ofert na dzień 07.01.2021 r. 

225.  Prosimy  o  dokładne  wyjaśnienie  zakresu  robót  na  bud.  Nr  2  -Rozbudowa
kuchni i stołówki - (piwnice i parter). W załączonej dokumentacji (PFU) podany są
tylko finalne  założenia  wykończenie  posadzek,  sufitów,  ścian.  W jakim zakresie
należy wykonać roboty  rozbiórkowe (istniejące posadzki,  istniejące tynki,  i  inne
niezbędne rozbiórki).  Prosimy o uzupełnienie opisów w jakim zakresie i  podanie
założeń  wykonania  nowych  warstw  podposadzkowych?  (brak  przekrojów
dotyczących bud. nr 2).

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
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ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. wykończenia  pomieszczeń,  zostało określone w
pkt.  5.1.  Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka wprowadzający powyższe zmiany.

226.   Dot.  §  2  A1  pkt  19,  §  3  ust.  5  pkt  33,  §  22 ust.  3:   prosimy  wyjaśnienie
zasadności  tych  zapisów   w  kontekście  formuły  „projektuj  i  buduj”,  w  jakiej
prowadzone jest postępowanie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w/w zapisy dotyczą sytuacji
w  której  nastąpiłoby  rozwiązanie  umowy  i  konieczne  byłoby  przeprowadzenie  nowej
procedury wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych.

227.  Dot.  §2  ust.  1:  czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  jeśli  po  wykonaniu  prac
projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla
uzyskania  Pozwolenia  na  Budowę  dla  Robót,  przedmiotowe  Pozwolenie  nie
zostanie  wydane  z przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  Wykonawca
będzie  uprawniony  do  wystąpienia o pierwszą  płatność  oraz  adekwatne
przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  zna  okoliczności  w  których  organ  administracji  budowlanej
odmówiłby wydania pozwolenia na budowę obiektu, którego opracowano prawidłowy
zgodny  z  przepisami  projekt  budowlany.  Celem pierwszego  etapu  zamówienia  jest
opracowanie dokumentacji geotechnicznej, projektu budowlanego i informacji BIOZ i
uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Komplet  tych  dokumentów  stanowi  podstawę
odbiorów  i  płatności.  Przesunięcie  terminów  realizacji  jest  możliwe  w  przypadku
wystąpienia okoliczności o których mowa w §26 ust. 1 pkt 5  zał. nr 6 do SIWZ  - wzór
umowy.

228.  Dot.  §  3 ust.  5  pkt  21:  prosimy o potwierdzenie,  że  zapis  ten odnosi  się  do
usuwania skutków prowadzenia robót przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  iż  postanowienie  to  dotyczy
przygotowanie materiałów niezbędnych na potrzeby konsultacji społecznych.

229.  Dot. §   7 ust. 4 pkt 12 oraz § 13 ust. 6 i ust. 8 : czy Zamawiający zaakceptuje umowę
podwykonawczą,  która  będzie  przewidywała  ustanowienie  przez  podwykonawcę
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zabezpieczenia w formie pieniężnej, ale wyraźnie będzie wskazywała, iż zabezpieczenie nie
stanowi części wynagrodzenia ? 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż umowa z Podwykonawcą lub
dalszym  Podwykonawcą  nie  może  zawierać  postanowień o  zatrzymaniu  kwot
wynagrodzenia  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  gwarancji  czy
rękojmi  za  wady,  całość  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  danej  umowy  musi  być
zapłacona po jej  wykonaniu,  a  kwestie  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
gwarancji  czy  rękojmi  za  wady  muszą  być  uregulowane  w  sposób  nie  dotyczący
wynagrodzenia: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za
wady może być dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień
publicznych.

Jeżeli ustanowienie przez podwykonawcę zabezpieczenia w formie pieniężnej, będzie wyraźnie
opisane w umowie w sposób wskazujący, iż zabezpieczenie to nie stanowi części wynagrodzenia ale
jest odrębną formą (właśnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy), wówczas taka umowa
może być zaakceptowana.

230. Dot. § 11: prosimy o potwierdzenie, że płatności za dokumentację projektowo –
kosztorysową  odbywać  się  będzie  w  częściach,  po  wykonaniu  poszczególnych
elementów (etapów) określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym.

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami §9 ust. 2, §11 ust. 1 i 2 oraz postanowieniami §14 zał. nr 6
do SIWZ – wzór umowy.

231. Dot. § 16 ust. 14 i 15: prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy zostanie
dokonany  w  każdym  przypadku  za  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  stwierdzone  wady
uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że odbiory odbywać się będą
zgodnie z zasadami określonymi w §16 ust. 13 do 18 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

232.  Dot. § 18 ust. 9 lit. d): prosimy o potwierdzenie że prawo Zamawiającego do
odstąpienia  dotyczy  wyłącznie  wad  uniemożliwiających  używanie  przedmiotu
umowy.

Odpowiedź:

Prawo  do  odstąpienia  przysługuje  Zamawiającemu  w  przypadku  otrzymania
wadliwie  wykonanego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  może  wówczas:  odstąpić  od
umowy,  jeżeli  ujawnione wady nie  zostaną usunięte,  albo  uniemożliwiają  eksploatację
obiektu i nie nadają się do usunięcia.

233.  Dot.  §  18  ust.  22:  prosimy  o  zmianę  zapisu  poprzez  wskazanie,  iż
zabezpieczenie  przedłużane  przez  wykonawcę  w  sytuacji,  gdy  termin  usunięcie
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wady  będzie  wykraczał  poza  okres  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia,
obejmować  będzie  kwotę  usunięcia  tej  wady,  nie  zaś  całości  zabezpieczenia
przewidzianego umową dla całości przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dokona modyfikacji  § 18  ust.  22  Umowy zał.  nr  6  do  SIWZ w
powyższym zakresie.

234.  Dot.  §  20  ust.  3  i  ust.  5:  prosimy  o  potwierdzenie,  że  przedstawiciele
Zamawiającego dokonają  odbioru  przedmiotu umowy w każdym przypadku,  gdy
przedmiot ten został wykonany prawidłowo.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 20 ust. 3 i ust. 5 zał. nr 6 do SIWZ – wzór
umowy dokonana odbioru przedmiotu umowy w każdym przypadku, gdy przedmiot ten
został wykonany prawidłowo.

Ponadto,  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  odbiory  i  rozliczenie  robót  będą
dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w §21 zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

235.  Zaprojektowany układ drogowy w części pokrywa się z istniejącym układem
dróg.  Czy  zamawiający  będzie  wymagał  od  Wykonawcy  wykonanie  tylko
fragmentów  nowoprojektowanych  –  (niepokrywających  się  ze  stanem
rzeczywistym) czy całości dróg zgodnie z Planem Zagospodarowania?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie PFU - Segment Dydaktyczny oraz PFU -
kuchnia i stołówka -  w pkt. 2.3. Zagospodarowanie terenu, dodając zapisy dotyczące
nowych dróg, chodników i parkingów.

W załączeniu PFU - rozbudowa kuchni i stołówki oraz  PFU - segment dydaktyczny
wprowadzające powyższe zmiany.

236. Według PFU:  W przestrzeni wentylacyjnej należy wykonać pomost techniczny
pozwalający na serwisowanie całej przestrzeni wentylowanej. Prosimy o informację
czy może być to zrealizowane w postaci np. ścieżki szer. 1,5 m biegnącej śladem
kalenicy dachu, czy wymaga się pomostu na całej przestrzeni poddasza?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  zapisy  dotyczące  pomostu  technicznego  przestrzeni
wentylowanej znajdują się w Opisach koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w
punkcie nr 5.1.2. Dach budynku.
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237.  Prosimy  określić  technologię wykonania  ścian  nad  wejściem  do  budynku
elewacji południowej segmentu dydaktycznego Etapu II. Na rys. A09 Elewacje nad
wejściem  wkreślono  fasadę  aluminiową,  natomiast  na  rys.  A03  i  A04  ściany
murowani pełne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SIWZ - PFU
Segment  Dydaktyczny  w  pkt.  1.4.  Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu
zamówienia -  Segment dydaktyczny Etapu II nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

238.  Czy  i  jakie  roboty  elewacyjne  należy  uwzględnić  w  kalkulacji  ceny  w
istniejących segmentach szkoły?

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. remontu elewacji  istniejącego budynku kuchni  i
stołówki,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.1.  Docieplenie  elewacji;  Opisu koncepcji
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka wprowadzający powyższe zmiany.

239. Czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić ekran elektryczny auli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aula znajduje się w segmencie dydaktycznym Etapu II
który nie jest objęty przedmiotem zamówienia  zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do
SIWZ -  PFU Segment  Dydaktyczny  w  pkt.  1.4.   Aktualne  uwarunkowania  wykonania
przedmiotu zamówienia.

240.  Czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić boksy szatniowe? Prosimy określić
technologię wykonania boksów.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  –  Segment  Dydaktyczny poprzez  wprowadzenie  zapisów  dot.  boksów
szatniowych.
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Zapisy dot. boksów szatniowych zostały określone w pkt. 5.1.8. Pozostałe elementy;
Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

241. Czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić fotele auli? Prosimy określić standard
foteli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aula znajduje się w segmencie dydaktycznym Etapu II
który nie jest objęty przedmiotem zamówienia  zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do
SIWZ  -  PFU  Segment  Dydaktyczny  w  pkt.  1.4.  Aktualne  uwarunkowania  wykonania
przedmiotu zamówienia.

242. Czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić aparat do defibrylacji? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kalkulacji  ceny należy uwzględnić dostawę aparatu
AED zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej  nr  52 -  Segment  dydaktyczny w pkt.  6.  Urządzenia objęte przedmiotem
zamówienia.

243.  PFU Segmentów Dydaktycznych oraz Kuchni i  Stołówki  zakłada wyposażenie
pomieszczeń nauki  i  pracy  w  ,,podgumowane rolety  umożliwiające  zaciemnienie
pomieszczeń" nie precyzując sterowania. Koncepcja Architektoniczno-budowlana w
pkt.  5.2.9  zakłada  montaż  rolet  tylko  w  pomieszczeniach  do  nauki  i  sterowanie
elektryczne. Prosimy określić sterowanie rolet: ręczne czy elektrycznie?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. żaluzji  i  rolet,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.8.
Pozostałe elementy; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.
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244.  W Koncepcja  Architektoniczno-budowlana  budynku  Kuchni  i  Stołówki  jak  i
Segmentów  Dydaktycznych  zawiera  zapis:  „żaluzje  zewnętrzne  występują  na
otworach czerpni i  wyrzutni a także jako  osłony przeciwsłoneczne nad oknami  ”.
Prosimy  określić  standard  osłon  oraz  sprecyzować  nad  którymi  oknami  mają
zostać zamontowane. Na rysunkach elewacji nie ujęto tych elementów.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. żaluzji  i  rolet,  zostało  określone  w  pkt.  5.1.8.
Pozostałe elementy; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment
dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

245.  Czy  na  stropach  zelbetowych  ostatnich  kondygnacji  Segmentów
Dydaktycznych  należy  zapewnić  możliwość komunikacji?  Czy  zamawiający
dopuszcza  ułożenie  posadzki  z  płyt  wiórowych  na  ruszcie  z  krawędziaków
drewnianych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zapisy dotyczące pomostu technicznego znajdują się w
załączniku nr 1 do SIWZ - Opis koncepcji rozbudowy Szkoły nr 52 - Segment dydaktyczny
w pkt. 5.1.2. Dach budynku.

246. Prosimy określić standard stolarki okiennej.
Koncepcja  Architektoniczno-budowlana  Kuchni  i  Stołówki oraz  Segmentów
Dydaktycznych w pkt.  5.2.5  Ślusarka okienna i  drzwiowa zawiera zapis:  ,,Okna i
drzwi  zewnętrzne  /.../  na  profilach aluminiowych  /../  wsp.  wymagany  min.
U-1.1W/(m2*K) oraz ,,W całym budynku zaprojektowano ślusarkę aluminiową"
natomiast Program Funkcjonalno-Użytkowy Kuchni i Stołówki oraz Segmentów
Dydaktycznych zakłada okna PCV. wsp. 0,9 W (m2*K) dla całego okna nie precyzując
szklenia  ani  kolorystyki,  dodatkowo  PFU  w  pkt  1.1  zawiera  zapis  ,,Planuje  się
dopasować  rozbudowę  /.../  względem  elewacji  do  istniejącej  szkoły  ale  także
kolorystykę  /.../   by  docelowo  po  realizacji  w  odbiorze  obiekt  wyglądał  tak,  jak
zwarty  kompleks  szkoły,  który  miał  w  takiej  formie  powstać w  założeniach
początkowych" Zapis powyższy narzuca okna PCV w kolorze białym gdyż takie są
zamontowane na istniejących segmentach.
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Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura - Rozbudowa kuchni i stołówki.

Aktualne brzmienie zapisów dot. stolarki  okiennej,  zostało określone w pkt.  5.1.7.
Stolarka okienna i  drzwiowa; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr  52 -
Segment  dydaktyczny  oraz  Opisu koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -
Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

247.  Prosimy  określi  parametry  Techniczne  i  standard  drzwi  do  pracowni
lekcyjnych.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura - Segmenty dydaktyczne.

Aktualne brzmienie zapisów dot. stolarki  okiennej,  zostało określone w pkt.  5.1.7.
Stolarka okienna i  drzwiowa; Opisu koncepcji  rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr  52 -
Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

248. Zakres robót określony w SIWZ zakłada m.in. wykonanie zagospodarowania w
zakresie  malej  architektury  i  ogrodzenia.  Prosimy  określić elementy  małej
architektury oraz zakres i  standard ogrodzenia jakie należy  przyjąć, do kalkulacji
ceny.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  w  pkt.  4.  PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.
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Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. małej  architektury,  zostało  określone  w  pkt.  4.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny wprowadzający powyższe zmiany.

249. Wnoszę o jednoznaczne sprecyzowanie, czy rozbudowa kuchni i stołówki ma
się odbyć z wykonaniem rozbudowy podpiwniczenia pod nową częścią stołówki?
Zamawiający załączył PFU nr 2 oraz koncepcje nr 13, wg którego nie ma rozbudowy
części  piwnicznej,  natomiast  wg zamieszczonej  koncepcji  nr  12  jest  rozbudowa
piwnicy.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  2.  Program  użytkowy  i
charakterystyczne  parametry  oraz   załącznik  nr  1b  do  SIWZ  w  zakresie Programu
Funkcjonalno  Użytkowego  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt.  1.2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych.

Aktualne  brzmienie  zapisów  dot. wykończenia  pomieszczeń  w  piwnicy  pod
stołówką, zostało określone w pkt. 2. Program użytkowy i charakterystyczne parametry;
Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz pkt 1.2.
Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  robót  budowlanych;
Programu Funkcjonalno Użytkowego - Rozbudowa kuchni i stołówki.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka  oraz  Program  Funkcjonalno  Użytkowy  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,
wprowadzające powyższe zmiany.

250.  Jaki  zakres  wyposażenia  technologicznego  kuchni  należy  ująć  w  zakresie
kuchni i stołówki?
Wg PFU jest tylko kilka urządzeń na stronie 31, natomiast w koncepcji 12 i 13 jest
dużo większy zakres na str. 16 tabela 8.1.

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że  wyposażenie  które  jest
objęte przedmiotem zamówienia zostało wymienione:
-  w pkt  6.  Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia w  Opisie koncepcji  rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny, Opisie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka oraz Programie Funkcjonalno -  Użytkowym.
- w pkt. 8.1. Projektu technologicznego; wyposażenie które musi zostać uwzględnione w
pracach projektowych w celu odpowiedniego zaprojektowania architektury budynku.
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Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  zaprojektowanie  pełnej  technologii
kuchni i stołówki wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów tego wyposażenia oraz
dostawę tylko tego wyposażenia  które wymaga doprowadzenia instalacji dokładnie tam
gdzie  jest  to  wymagane  a  następnie  wykończenia  powierzchni  (np.  poprzez  ułożenie
glazury). Dostawa tych urządzeń w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością
rozbiórek (kuciem posadzek, ścian itp.)."

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."
-   § 2 ust.  2  lit.  A1  p.33  lit.  e  Wymagania  dotyczące  dokumentacji  projektowej:
Dokumentacja projektowa (odrębna dla rozbudowy szkoły o segment dydaktyczny oraz
odrębna dla rozbudowy kuchni  i  stołówki)  musi  składać się z następujących stadiów i
musi  zawierać  co  najmniej:  -  projekty  aranżacji  wnętrz,  sytemu  informacji  (tablice
informacyjne,  ostrzegawcze,  ewakuacyjne,  numeracja  pomieszczeń  itp.),  projektu
wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego wyposażenia oraz zestawienia i
specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów."

251.  Czy  zakres  prac  projektowych  ma  uwzględniać  również  Etap  II  części
dydaktycznej, czy tylko zakres wykonawczy tj. Etap I.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2020 r. zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał
zmiany  SIWZ  w  zakresie  pkt.  3  Opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  rodzaj  czynności
niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą  wymagania  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zakres zamówienia nie obejmuje prac projektowych i rozbudowy szkoły o segment
dydaktyczny  oznaczony  jako  ETAP  II  w  koncepcji  architektoniczno-budowlanej
opracowanej przez "PION" PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Kusztelak.

252.  W  pkt.  3.2.1.  SIWZ,  Zamawiający  powołuje  się  na  Koncepcję  stanowiącą
załącznik 1b do SIWZ. Zgodnie z dalszymi opisanymi w SIWZ zał. 1b to PFU (str. 5 i
27). Wnosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)
dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pkt
3.2.1. zgodnie z nw treścią:

„  3.2.1.  wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o część I -
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segment dydaktyczny (wymieniony jako etap I w koncepcji architektoniczno – budowlanej
– Załącznik Nr 1a do SIWZ) i o część II - rozbudowę kuchni i stołówki wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą, pozwalającej na uzyskanie dwóch niezależnych pozwoleń na
budowę, odrębnie dla rozbudowy o część I - segment dydaktyczny i odrębnie o rozbudowę
o część II - kuchni i stołówki oraz wybudowanie zaprojektowanych obiektów. (Koncepcja
stanowiąca  Załącznik  nr  1a  do  SIWZ  -  obejmuje  rozbudowę  Szkoły  o  segment
dydaktyczny oznaczony w koncepcji jako etap II, który nie jest objęty przedmiotem
niniejszego zamówienia).

253.  Wnosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy wyposażenie meblowe wchodzi
w zakres inwestycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy  w:
- § 2 ust. 2 lit. D Etap IV p.1 lit. g - "Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
D  obejmuje:  wyposażenie  obiektu  w  zakresie  określonym  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa
wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem zamówienia)."

254.  Wnoszę o sprecyzowanie jakie rozwiązanie należy uwzględnić dla dachu nad
częścią dydaktyczną? Czy ma to być strop żelbetowy nad ostatnią kondygnacją?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Konstrukcji budynków,  zostało określone w pkt.  4
oraz pkt 5; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

255.  Wnoszę o sprecyzowanie jakie rozwiązanie należy uwzględnić dla dachu nad
częścią  dydaktyczną?  Czy  mają  być  płyty  korytkowe  żelbetowe  w  spadku,  czy
dźwigary drewniane?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
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modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Konstrukcji budynków,  zostało określone w pkt.  4
oraz pkt 5; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

256.  Wnoszę o sprecyzowanie jakie rozwiązanie należy uwzględnić dla dachu nad
częścią stołówki? Czy mają być dźwigary stalowe, czy dźwigary drewniane?

Odpowiedź:

W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  dokonuje  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
modyfikując załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie Koncepcji architektoniczno budowlanej -
Architektura  -  Segmenty  dydaktyczne  oraz  Koncepcji  architektoniczno  budowlanej  -
Architektura  -  Rozbudowa  kuchni  i  stołówki,  w  pkt  4.  Układ  konstrukcyjny  oraz  p.  5.
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe - konstrukcja budynku.

Aktualne brzmienie zapisów dot. Konstrukcji budynków,  zostało określone w pkt.  4
oraz pkt 5; Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny
oraz Opisu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka.

W  załączeniu  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Segment
dydaktyczny  oraz  Opis  koncepcji  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  52  -  Kuchnia  i
stołówka, wprowadzające powyższe zmiany.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych  dokonuje modyfikacji
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ –
wzór umowy poprzez zmianę §3 ust. 7 pkt 4 zgodnie z n/w treścią:
„ §3 ust. 7
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  określonym
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
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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  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:

-  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 52 ul. Jagiełły 11  
w Lublinie - część I,
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 52 ul. Jagiełły 11  
w Lublinie - część II,
-  Opis koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Segment dydaktyczny,
-  Opis koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 - Kuchnia i stołówka,
-  Aktualnie  obowiązujący  Program  Funkcjonalno  Użytkowy  -  Rozbudowa  kuchni  
i stołówki,
-  Aktualnie obowiązujący Pogram Funkcjonalno Użytkowy – Segment dydaktyczny,
- Warunki Usunięcia Kolizji,
- Aktualnie obowiązujący zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.  Oferty  należy  składać  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu
ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe  na  adres:  Biuro  Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za
pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  tj.
poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 07.01.2021 r. do godz.  11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.
11.3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w Ratuszu,  Pl.  Łokietka  1,  sala  nr  2  dnia  07.01.2021 r.  
o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.”

Pozostałe zapisy  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.
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