
Rzeszów, 21.12.2017 

 

            Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

Roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych, zewnętrznych i 

instalacyjnych dla „Budowy Podkarpackiego Centrum 

Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie – Etap II” 

 

 
1. Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciami roczny obrót 

„ogólny” i roczny obrót „specyficzny” w formularzu JEDZ. 
 

Roczny obrót ogólny należy przyjąć jako roczny przerób. Roczny obrót specyficzny należy 

przyjąć jako roczny przerób własny. 

 

2. Proszę o informację czy dokumenty wspomniane w punkcie 9. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu podpunkt 10.1 (strony 

16-17) Instrukcji dla Wykonawców, tj. załączniki 8-10, mogą być 

dostarczone Inwestorowi po rozstrzygnięciu przetargu. 

 

Inwestor dopuszcza dostarczenie tych dokumentów po otwarciu ofert. Rozstrzygnięcie 

przetargu jest uzależnione od uzupełnienia tych dokumentów. 

 

3. Proszę o informację czy dokumenty wspomniane w punkcie 9. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu podpunkty 10.2. 

i 10.3.  (strony 16-17), tj. pochodzące od producenta lub 

potwierdzone przez producenta dokumenty określające dane 

techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów, 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z projektem 

oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi, a w 

przypadku oferowania urządzeń równoważnych – także 

pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że oferowane kluczowe 

materiały/urządzenia są równoważne ze wskazaniem zapisu w 

dokumentacji projektowej zawierającej parametry poszczególnych 

urządzeń oraz wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty 

dopuszczające oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do 

użytkowania, mogą być dostarczone Inwestorowi po rozstrzygnięciu 

przetargu. 

 

Inwestor dopuszcza dostarczenie tych dokumentów po otwarciu ofert. Rozstrzygnięcie 

przetargu jest uzależnione od uzupełnienia tych dokumentów. 

 

4. Proszę o wyjaśnienie czy dźwig windowy z napędem elektrycznym 

umieszczony w trójstronnej obudowie szklanej musi posiadać napęd 

mocowany do tylnej żelbetowej ściany, jak zaznaczono to na rzutach 

parteru i piętra. Według informacji uzyskanych od dostawców 

urządzeń dźwigowych jest to mechanizm nietypowy, traktowany 

jako wyrób jednostkowy, tym bardziej, że ograniczają nas już 



[Wpisz tutaj] 
 

wymiary szybu i podszybia. Przy zachowaniu parametrów Dostawcy 

proponują równoważne rozwiązania z napędem umieszczonym 

prostopadle do wejścia do windy. 

 

Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie mechanizmu windy, przy 

jednoczesnym zachowaniu bądź polepszeniu funkcjonalności. Wykonawca zaproponuje 

rozwiązanie do akceptacji Inwestora w fazie realizacji. 

 

5. Proszę określić czy pod oknem wewnętrznym OW4 ma być 

zamontowany parapet. Jeżeli tak, proszę określić materiał. 
 

Tak, parapet z materiału jak zastosowany przy oknach zewnętrznych. 

 

6. Inwestor Informuje oferentów, że należy przewidzieć przedłużenie 

balustrady schodowej na okno „O8” znajdujące się na korytarzu 

piętra. 

 

7. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3, proszę o wyjaśnienie, 

które elementy z załącznika nr 8 mają być wycenione w Tabeli 

Wykazu Cen w poz. I/10 Dostawa i montaż wyposażenia wg zał. 8, a 

jakie w poz. V/2 Dostawa i montaż armatury i wyposażenia 

sanitarnego. 

 

         W poz. I/10 należy wycenić wszystkie element z załącznika nr 8 

 

8. Proszę jeszcze w wyjaśnienie zakresu prac z działu II Roboty 

budowlano konstrukcyjne i działu VII Drogi, place i 

zagospodarowanie terenu. Według nas zdublowane są następujące 

roboty: wykonanie stóp fundamentowych wiat postojowych oraz 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiat. 

 

Zamawiający wykreśla pkt 8 i 9 z działu VII, pozostawiając te zakresy w dziale II.  

 

9. Inwestor informuje oferentów, że dopuszcza rezygnację ze 

wskazanych w trakcie realizacji robót –  rezygnacja taka będzie 

powodować korektę wartości kontraktu.  


