
Ogłoszenie nr 557503 -N-2020 z    2020-07-02 

 

Zamawiający: Galeria Sztuki Współczesnej  Bunkier Sztuki w Krakowie. 

 

Nr postępowania: 2 

 

 Pytanie nr 2 

 Proszę o informację czy z tytułu zajęcia działki nr  546/4, pow.604m2, na której planowane  

 są prace związane z realizacją zamówienia, są ponoszone dodatkowe opłaty? , jeżeli tak to 

 kto je ponosi, Oferent czy Zamawiający?, jeśli Oferent to proszę o podanie kosztów. 

 

 Odpowiedź:  

 Oferent nie ponosi kosztów z tego tytułu. 

 

 Pytanie nr 3 

 Proszę o informację czy koszty związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego i chodnika w     

 czasie realizacji zamówienia pokrywa w całości Zamawiający. 

 

 Odpowiedź: 

 Nie. Obowiązki wykonawcy robót w tym zakresie określone są we wzorze umowy § 3 ust 7  

 pkt 17). 

 

 Pytanie nr 4 

 Zgodnie z przedmiarem budowlanym 180 pozycja  sufitu ze szkła ornamentowego jest  

 391,60 m2, natomiast zgodnie z rysunkami  sufitu ze szkła jest 203,15 m2 : 

  - rysunek 24.detal stropu kasetonowego wymienianego,pom.1.03 sufitu ze szkła  

  ornamentowego jest  72cm *77cm *104szt = 61,66 m2  

 szyby zgodnie z przekrojem B-B jest położone w dwóch warstwach więc będzie to 61,66 * 2   = 

123,32 m2 

- rysunek 23.wykończenie belek stropowych pom. 0.04 - sufitu ze szkła ornamentowego jest    154cm 

* 54cm*96szt = 79,83 m2. Prosimy o wyjaśnienie w jakim pomieszczeniu zostanie jeszcze wykonany 

sufit ze szkła ornamentowego, czy w tej pozycji należy również wycenić montaż sufitu oraz montaż  i 

dostawę listwy aluminiowej 616 m? Prosimy o skorygowanie przedmiaru.   

Prosimy również o informację czy  Zamawiający dopuści do zastosowania  szkło ornamentowe 

hartowane OLTRELUCE  CIRCLES  CLEAR   gr. 8 mm     bowiem szkło ornamentowe hartowane 

OLTRELUCE  CIRCLES  CLARAVISION   gr. 8 mm  przestano produkować.  

 

Odpowiedź: 

Opis sposobu obliczenia ceny określa SIWZ w pkt-cie 13. Wyceny wszystkich pozycji, wg 

Zestawienia Elementów Rozliczeniowych (ZER) należy dokonać wg dokumentacji projektowej 

(SIWZ pkt 13.4). Zgodnie z pktem 13.3 – przedmiary są dokumentem informacyjnym i poglądowym. 

Oferent nie dokonuje wyceny pozycji przedmiarowych ale pozycje wg  opisu ZER. Oznacza to , że 

należy uwzględnić dostawę i montaż szkła ornamentowego z listwą. Sufit ze szkła ornamentowego 

zostanie wykonany w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej z wszystkimi 

elementami wynikającymi z technologii montażu. 

Podczas realizacji inwestycji wykonawca robót przedstawiał będzie inspektorowi nadzoru wnioski 

materiałowe do akceptacji – w tym właściwie  uargumentowane przypadki zamiany materiałów 

wymienionych w dokumentacji projektowej ale już nie produkowane (mogą być np. „lepsze” 

zamienniki). W tym przypadku zamawiający dopuści szkło ornamentowe hartowane 

OLTRELUCECIRCLES  CIRCLES CLARAVISION. 

 

Pytanie nr 5 

W kosztorysie budowlanym w pozycji 210 ścianki z pustaków szklanych prosimy o potwierdzenie że 

zgodnie z dokumentacją rysunek nr. 15 elewacja południowo-zachodnia pustaki szklane mają być o 

odporności ogniowej EI 60, bowiem koszt jednego pustaka wymaganej odporności to około 200 zł za 

sztukę? Prosimy o poprawienie opisu pozycji.  



 

Odpowiedź: 

Stosownie do wyjaśnień na pyt. „4” – przyjąć odporność ogniową jak w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 6 

W pozycji 151 kosztorysu budowlanego  jest Świetlik dachowy S1 czy zgodnie z dokumentacją  rzut 

dachu świetlik ma  byś odporności ogniowej RE 30 ?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

  

Pytanie nr 7 

Wzór umowy w §8 definiuje wynagrodzenie jako: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót 

budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu 

Umowy.” 

 

z kolei zapis z SIWZ pkt 13 również w zakresie wynagrodzenia wyjaśnia:  

„9. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. „  

Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w tym jakże istotnym aspekcie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma czego doprecyzować. Wykonawca powinien wiedzieć, że w wynagrodzeniu – w 

tym przypadku kosztorysowym – zawarty jest składnik kosztów bezpośrednich  jak i kosztów 

pośrednich (k.o)  budowy i zarządu. Te ostatnie to wskazane jako „wszelkie roboty i czynności” 

wynikające z § 3 , § 7 , § 10 – wzoru umowy. 

 

Pytanie 8 
Tabela ZER dostarczona przez Zamawiającego nie definiuje precyzyjnego zakresu dla poszczególnych 

branż, przez co oferty nie mogą być i nie będą porównywalne. Prosimy zatem o dostarczenie 

dokładnych pozycji jakie należy ująć w poszczególnych elementach tabeli ZER żeby wszystkie oferty 

posiadały identyczny zakres merytoryczny zgodny z SIWZ oraz dokumentacją projektową. 

 

Odpowiedź: 

Opis pozycji Zestawienia Elementów Rozliczeniowych (ZER) pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 9  

W dokumentacji projektowej wod-kan stwierdzamy brak projektu instalacji odprowadzenia 

kondensatu od nawilżaczy parowych na dachu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i wskazanie 

materiału z jakiego należy wykonać instalację oraz o podanie temperatury zrzucanego kondensatu. 

 

Odpowiedź: 

Elementy instalacji nie występujące w projekcie nie podlegają wycenie na etapie przetargu. 

 

Pytanie 10 
Zwracamy się z prośbą o ograniczenie maksymalnej wymaganej ilości doświadczenia w Kryterium 

Oceny D1 Kierownika Budowy z 10 do 5 dodatkowych realizacji. W pierwszym przetargu zostało 

złożonych 7 ofert i tylko jedna z nich wykazała się doświadczeniem kierownika budowy dla 9 

dodatkowych realizacji, natomiast tylko 3 firmy z pozostałych miały maksymalnie 5 dodatkowych 

realizacji. Pozostawienie proponowanej punktacji dla Kierownika Budowy naraża Inwestora na 

ograniczenie konkurencji a tym samym na większe koszty realizacji Inwestycji, jak również na 

ponowne unieważnienie przetargu w sytuacji, gdyby firma z maksymalną liczbą punktów 

przekroczyła budżet Inwestora – tak jak to miało miejsce w poprzednim przetargu. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 



 

Pytanie nr 11 

 Czy drzwi DP22,DP23,DP24,DP25 – mają być wycenione  jako całe w klasie P/Poż ( bez 

 podcięć skrzydeł i szyby matowej - nie ma takiej w klasie P/Poż ) czy  jako drzwi bezklasowe  

 ale atest tylko na szybę w klasie P/Poż ( przeźroczystą )  

 

Odpowiedź: 

Drzwi do wyceny i wykonania zgodnie z dokumentacją projektową – z zestawieniem rys. 20. 

 

 Pytanie nr 12 

  Czy zamawiający dopuści zamianę ślusarki zewnętrznej stalowej  w szczególności zestawień 

  Z1, Z2 Z3, Z4,Z5 Zp1,Zp2,Zp3,Zp4,Zp5,Zp6,Zp7 Zp8 na ślusarkę aluminiowa przy spełnieniu  

  wymaganych parametrów.  

 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 13 

 W pozycji 158 kosztorysu budowlanego montaż ścianek oszklonych prosimy o potwierdzenie że 

ślusarka   Zp1,Zp2,Zp3,Zp4,Zp5,Zp6,Zp7 Zp8 ma zostać wykonana jako stalowa o odporności 

ogniowej EI 60, czy Zamawiający dopuści wykonanie stolarki jako aluminiowej Ei60 ? 

 

Odpowiedź: 

Do wykonania ślusarka stalowa zgodnie z dokumentacją projektową. Stalowa o odporności ogniowej 

EI60. 

 

 Pytanie nr 14 

Pozycja 220 kosztorysu budowlanego płyty betonowe 60x180x12 cm w ilości 526,45 m2, natomiast 

zgodnie z rysunkiem 51 plac zewnętrzny płyty występują w kilku rozmiarach : 

- płyty betonowe 40x180x15cm , beton C40/50 o strukturze powierzchni pociągnięcia miotłą 

- płyty betonowe 60x180x12cm, beton C40/50 o strukturze powierzchni pociągnięcia miotłą, 

  piaskowania  

- płyty betonowe 30x180x12cm, beton C40/50 o strukturze powierzchni pociągnięcia miotłą 

  proszę o wskazanie w jakiej pozycji zostały wycenione pozostałe wymiary ? 

 W celu prawidłowej wyceny prefabrykatów proszę o podanie zestawienia ilościowego płyt . 

 

Odpowiedź: 

Przy wycenie oferty  stosować się do rozwiązań i opisów wg dokumentacji projektowej  

(wg wskazań jak w odpowiedzi na pyt. Nr 4). 

  

Pytanie nr 15    

Czy w pozycji 221 w ilości 51,66 m mają zostać wycenione oporniki 16x11x60cm  czy zgodnie  

z rysunkiem  51 plac zewnętrzny mają zostać wycenione płyty betonowe o wymiarze 

30x180x12 cm  które zostały zastosowane jako oporniki prosimy o wyjaśnienie i   poprawienie 

przedmiaru.  

 

Odpowiedź: 

Wycena wg dokumentacji projektowej – zgodnie z rys. 51.  

 

Pytanie nr 16     

 W pozycji 223 montaż stopni blokowych prosimy o potwierdzenie że w tej pozycji należy wycenić 

dostawę i montaż stopni blokowych z piaskowca 16x45x120 cm ? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca wycenia roboty budowlane wg dokumentacji projektowej. Nie wycenia pozycji 

przedmiarowych. Dostawa i montaż stopni blokowych z piaskowca 16x45x120cm. 

 



Pytanie nr 17     

Czy fasada Z2,Z3,Z4 ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej, zgodnie z detalem 1 z rys nr 18? 

Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Tak.  Zgodnie z detalem 1 rys. 18 

 

Pytanie nr 18 

W kosztorysie- instalacji -  Instalacja Grzewcza poz:  

2.13 KNR-W 2-15 0431-02 Konwektory stalowe o mocy cieplnej 5000 W grzejnik konwektorowy 

kanałowy z wentylatorem,z kratką zwijaną (aluminium anodowane), z wanną o szerokości 35 cm, 

długości 95 cm, wysokości 90 cm szt.8 

2.14 KNR-W 2-15 0431-02 Konwektory stalowe o mocy cieplnej 5000 W - grzejnik konwektorowy 

kanałowy z wentylatorem,z kratką zwijaną (aluminium anodowane), z wanną o szerokości 35 cm, 

długości 110 cm, wysokości 90 cm szt.36 

2.15 KNR-W 2-15 0431-02 Konwektory stalowe o mocy cieplnej 5000 W - grzejnik konwektorowy 

kanałowy z wentylatorem,z kratką zwijaną (aluminium anodowane), z wanną o szerokości 35 cm, 

długości 165 cm, wysokości 90 cm szt.10  

2.16 KNR-W 2-15 0431-02 Konwektory stalowe o mocy cieplnej 5000 W - grzejnik konwektorowy 

kanałowy z wentylatorem,z kratką zwijaną (aluminium anodowane), z wanną o szerokości 35 cm, 

długości 200 cm, wysokości 90 cm szt. 7  

W projekcie brak podanych mocy w opisie i na rysunkach. Prosimy o określenie wymaganej mocy 

grzewczej poszczególnych grzejników dla pracy bez wentylatora oraz z włączonym wentylatorem.  

 

Odpowiedź: 

Wymiary i moc grzejników kanałowych podana jest w projekcie wykonawczym (również w 

zależności od „biegów” wentylatora) „ Instalacja co , kotłownia gazowa z instalacją gazu”. 

  

  

                                                                                    Inwestor Zastępczy  

 

                                                                                     Wiesław Strzałkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


