
Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców:  
 
Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do postanowień dokumentacji SIWZ , prosimy o potwierdzenie ,że w przypadku 
ujawnienia się w wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę wykopów próbnych i 
kontrolnych niezinwentaryzowanych kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi 
przedmiot zamówienia: 
 
1.1. Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy w takiej 
sytuacji Wykonawca nie będzie miał możliwości zakończenia robót w terminie umownym 
1.2. Roboty dodatkowe wynikające z konieczności usunięcia kolizji nie są objęte ceną 
ryczałtową. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w takim przypadku obowiązek przebudowania kolizji będzie leżał 
po stronie użytkownika[gestora sieci] cz też kolizja będzie usuwana staraniem Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem. 
Odpowied ź: Zamawiający wydłuży termin realizacji o czas niezbędny na usunięcie 
ewentualnych kolizji. Ewentualne kolizje  będą wykonane jako robota dodatkowa przez 
Wykonawcę robót za dodatkowym wynagrodzeniem przy założeniu czynników cenotwórczych 
określonych w ofercie.   
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o uzgodnienia z gestorami mediów: 
Telekomunikacją 
Odpowied ź : Uzgodnienie branżowe na wniosek nr 54480/TODDROU/P/2015 dot. Projektu 
przyłącza wody dla budowy szeregowych pawilonów handlowych Kwidzyn ul. Furmańska z dnia 
19.08.2015 jest integralnym elementem projektu branży sanitarnej w części Projekt przyłącza 
wodociągowego (wersja papierowa)- załączamy je 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji PT o zestawienie stolarki. 
Odpowied ź:  
Zestawienie ślusarki i stolarki w załączniku. 
 
Pytanie nr 4 
Czy przedmiotem wykonania będą wyłazy strychowe? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie SIWZ i 
przedmiarów o zakres rzeczowo – ilościowy robót, który należy uwzględnić w wycenie  ofertowej. 

Odpowied ź :  W wycenie ofertowej należy przyjąć wyłazy strychowe z klapą termoizolacyjną 
U=1,1W/m2K i segmentową drewnianą drabinką wyposażoną w stopnie antypoślizgowe.Zgodnie 
projektem 1 sztuka na lokal czyli łącznie 5sztuk. 

Pytanie nr 5 
Czy przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych? Jeżeli tak 
prosimy  o uzupełnienie SIWZ i przedmiarów o zakres rzeczowo – ilościowy robót, który należy 
uwzględnić w wycenie  ofertowej. 

Odpowied ź : W wycenie ofertowej należy uwzględnić 5 sztuk wycieraczek zewnętrznych. 
Wycieraczka systemowa zewnętrzna o wymiarach 40cm x 60cm z kraty stalowej ocynkowanej 
ogniowo o oczku ok. 4cm x 1cm z płaskowników nośnych (seratonowana lub płaska) w 
konstrukcji otwartej. 
 
Pytanie nr 6 
Czy przedmiotem wykonania będzie dostawa i montaż płotków kominiarskich? Jeżeli tak prosimy o 
uzupełnienie SIWZ o zakres rzeczowo – ilościowy robót, który należy uwzględnić w wycenie 
ofertowej. 



 
Odpowied ź : Projekt -( rysunek  rzut dachu) przewiduje wykonanie stopni kominiarskich w ilości 
32 szt. segment 3 lokalowy i 16 segment 2 lokalowy . 
 
Pytanie nr 7 
 Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie gładzie gipsowych? Jeżeli tak prosimy o 
uzupełnienie SIWZ o zakres rzeczowo –ilościowy robót, który należy uwzględnić w  wycenie 
ofertowej. 

Odpowied ź : Nie przewiduje się wykonania gładzi gipsowych. 
 
Pytanie nr 8   

Czy przedmiotem wykonania będzie wyposażenie budynków w gaśnice? Jeżeli tak prosimy o 
uzupełnienie SIWZ o zakres rzeczowo – ilościowy robót, który należy uwzględnić w wycenie 
ofertowej. 

Odpowied ź : W wycenie ofertowej należy przyjąć jedną gaśnicę na każdy lokal. 

Pytanie nr 9 
Z uwagi na rozbieżności w zakresie opisu stolarki zewnętrznej [stolarka okienna i drzwiowa] prosimy 
o ujednolicenie zapisów SIWZ poprzez jednoznacznie określenie parametrów technicznych stolarki 
zewnętrznej. 

Opis PT zakłada: pkt.7.5.1 Stolarka 
Stolarka zewnętrzna wykonana w systemie PVC np. Profil IGLO5 (Drutex) 
- Kolor – RAL 7046 / Szary Renolit 715505 - współczynnik przenikania ciepła dla całej witryny 
U<1,1  
W/(m2K); 
 Natomiast STWIOR pkt. 2.2.1 Drzwi zewnętrzne główne: 

- aluminiowe, wzmocnione, z samozamykaczem i blokadą skrzydła pasywnego, 
- szklenie trój szybowe szkłem bezpiecznym, przeziernym, współczynnik U=1,7 W/m2K 
- z przekładką termoizolacyjną, 
- lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7046 
- Drzwi winny być wyposażone w kompletne okucia drzwiowe tj. klamki, zamki rolkowe z wkładką 
bębenkową, ograniczniki, siłownik samozamykający. Okucia powinny być mocowane do elementów 
drzwiowych w sposób określony przez producenta oku 
 - Uszczelki z EPDM 
 
Odpowied ź : W wycenie ofertowej należy przyjmować parametry wg załączonego zestawienia 
ślusarki i stolarki drzwiowej. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o dookreślenie rolet antywłamaniowych o wskazanie parametrów technicznych 
 
Odpowied ź : System rolet (krat) antywłamaniowych z napędem elektrycznym: 
- profil aluminiowy kratowy np. PEK 52, 
- sterowanie kratą przełącznikiem kluczowym umożliwiającym obsługę kraty z zewnątrz, 
- awaryjny ręczny system otwierania kraty, 
- kolor szary wg kolorystyki określonej w projekcie. 
 
Pytanie nr 11  
Czy przedmiotem wykonania będzie dostawa  i montaż kurtyn ogrzewczych lokali. Jeżeli tak prosimy 
o uzupełnienie SIWZ o zakres rzeczowo – ilościowy robót, który należy uwzględnić w wycenie 
ofertowej. 

Odpowied ź : Kurtyny ogrzewcze są elementem z zakresu projektu instalacji ogrzewczej-
wyłaczone z przetargu . 



 
Pytanie nr 12 
Jakie daszki nad witrynami przyjąć do wyceny ? Projekt przewiduje daszki z płyt 
poliwęglanowych litych bezbarwnych gr.5 mm – rys B_3.2 , natomiast   przedmiar daszki ze szkła 
bezpiecznego.    

Odpowied ź : W wycenie ofertowej należy przyjąć zgodnie z projektem daszki z płyt poliwęglanowych.                         

 
Pytanie  nr 13 
Jaką ilość chodników z kostki betonowej  oraz związanych z tym podbudów przyjąć do wyceny? W 
projekcie w zestawieniu powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu jest 356,37 m2 
chodników, natomiast w przedmiarze 258,130 m2 

Odpowied ź : Wskaźniki powierzchniowe w projekcie odnoszą się do bilansu terenu obejmującego 
cały obszar działki obejmując nawierzchnie zarówno projektowane jak i istniejące natomiast przedmiar 
obejmuje nawierzchnie tylko nowo-projektowane, które należy uwzględnić w wycenie ofertowej. 
Pytanie nr 14 
Jaka ilość wykonania trawników przyj ąć do wyceny ? W zestawieniu powierzchni poszczególnych 
części zagospodarowania terenu jest 887,59 m2,  natomiast w przedmiarach 229,350 m2. 

Odpowied ź : Analogicznie jak wyżej wskaźniki powierzchniowe w projekcie odnoszą się do bilansu 
terenu obejmującego cały obszar działki obejmując zarówno nawierzchnie projektowane jak i 
istniejące. W przedmiarze  przyjęto przewidywaną powierzchnię odtworzenia trawników 
zdegradowanych pracami budowlanymi. 
 
 
 




