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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku laboratoriów 
mechatronicznych ITeE-PIB, numer sprawy PU/09/2013, do zamawiającego wpłynęły 
następujące wnioski o uzupełnienie dokumentacji oraz prośby o udzielenie odpowiedzi na 
pytania: 
 
1. Jeżeli przystąpimy do przetargu w konsorcjum czy wymagane środki finansowe lub zdolność 

kredytowa zapewniająca sfinansowanie realizacji zamówienia mogą być łączone tzn. jeden z 
wykonawców przedłoży zaświadczenie z banku iż posiada zdolność kredytową w wysokości 
300 000,-(trzysta tysięcy) złotych, natomiast drugi będzie posiadał zdolność kredytową w 
wysokości 700 000,-(siedemset tysięcy) złotych, łącznie 1 000 000,-(jeden milion) czy wówczas 
będzie spełniony warunkuj określony w pkt. 4? 
Odpowiedź: 
Tak. 

 
2. Proszę o wyjaśnienie do pkt. F dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej pkt. 

F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. od B.1) do B.5), D.1) oraz 
E.1) i E.2) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
Jeżeli posiadamy opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000 zł, czy 
wymagana jest również polisa odpowiedzialności cywilnej od partnera również na 500.000 zł? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 

3. Proszę o przekazanie rysunków detalu i dokładny opis przesuwnej osłony z poliwęglanu, 
widniejącej na rys. A 11 i w przedmiarze robót poz. 262. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił schemat sposobu rozwiązania osłony z poliwęglanu na stronie 
internetowej pod adresem: http://bip-itee.radom.pl. 
 

4. W nawiązaniu do treści warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, o 
których mowa w  pkt.V.2) SIWZ (str. 4) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga załączenia do oferty wykazu robót, obejmujących roboty spełniające określony 
przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania 
spełniania tego warunku tj. 2 robót budowlanych o wartości netto (bez podatku VAT) nie 
mniejszej niż 2 000 000zł (dwa miliony złotych) każda, odpowiadających swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie. 
Odpowiedź: 
Tak. Do wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu wystarcza wskazanie 2 robót 
budowlanych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
5. Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty będą odpowiadały swym rodzajem stanowiącym 

przedmiot zamówienia. 
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Czy budowa obiektu dydaktycznego zawierającego pomieszczenia laboratoryjne, wartości 
inwestycji  powyżej 2 000 000 zł (netto) , Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
posiadania wiedzy i doświadczenia? 
Odpowiedź: 
Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający 
rozumie roboty w zakresie budowy budynków obejmujące taki sam lub zbliżony zakres prac 
(w znaczeniu rodzajów robót), tj. wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji CO, CT, 
sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznych. Przeznaczenie budynku nie jest brane pod uwagę. Zatem 
jeżeli budowa wskazanego obiektu dydaktycznego wymagała wykonania wymienionego zakresu 
prac, to spełnia on wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
 

6. Prosimy o potwierdzenie, że należy uzupełnić kosztorys branży sanitarnej, dział 
„Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, o następujące pozycje (wynikające z 
dokumentacji, konieczne do wykonania, a nieuwzględnione w przedmiarze): 

 
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość Wartość
3   ELEMENTY DODATKOWE     
126 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Przejścia pożarowe dn25 szt. 2,00  

127 
d.3 

KNR-W 2-
17 0131-02 
analogia 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 
GRYFIX LX-4 Dn 355 (wyposaż. w/g dokument.) 

szt. 1,00  

128 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami 
izolacyjnymi ppoż 

m2 5,50  

129 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Płaszcz z blachy aluminiowej 0,5mm m2 25,76  

Odpowiedź: 
Przedmiar branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej” 
uzupełnia się następująco: 

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość Wartość
3   ELEMENTY DODATKOWE     
126 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Przejścia pożarowe dn25 szt. 2,00  

127 
d.3 

KNR-W 2-
17 0131-02 
analogia 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 
GRYFIX CX-4 Dn 355 (wyposaż. w/g dokument.) 

szt. 1,00  

128 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami 
izolacyjnymi ppoż 

m2 2,0  

129 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Płaszcz z blachy aluminiowej 0,5mm m2 23,00  

130 
d.3 

KNR-W 2-
17 0131-02 
analogia 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 
GRYFIX CX-4 Dn 160 

szt. 1,00  
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131 
d.3 

KNR-W 2-
17 0131-02 
analogia 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 
GRYFIX LX-4 350x250mm 

szt. 1,00  

 
7. W związku z wykluczającymi się zapisami w opisie technicznym „Projektu instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” str. 8 pkt 3.7 „Dla układów wyciągowych należy 
zaizolować kanał wentylacyjny 1m licząc od spodu podstawy wentylacyjnej” oraz str. 8 
pkt 3.8 „Ponadto w obrębie budynku instalację wyciągową izolować 19mm pianką o 
porach zamkniętych k-flex dukt Alu 20mm.”, prosimy o wyjaśnienie zakresu w jakim mają 
być izolowane kanały wyciągowych oraz jeżeli będzie to zgodne z odpowiedzią (izolacji 
kanałów na całym zakresie) prosimy o uzupełnienie kosztorysu branży sanitarnej dział 
„Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, o następujące pozycje (wynikające z 
dokumentacji, konieczne do wykonania, a nieuwzględnione w przedmiarze): 

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość Wartość
3   ELEMENTY DODATKOWE     
130 
d.3 

kalkulacja 
własna 

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych 
wyciągowych "Ponadto w obrębie budynku 
instalację wyciągową izolować 19mm pianką o 
porach zamkniętych k-flex dukt Alu 20mm" 

m2 108,90  

Odpowiedź: 
Dla układów wyciągowych należy zaizolować kanał wentylacyjny 1m licząc od spodu 
podstawy wentylacyjnej oraz kanały wyciągowe układów wentylacyjnych „LW” 
i „BW”, a także piony znajdujące się w szachtach instalacyjnych, pozostałe kanały 
wyciągowe nie są izolowane. 

 
8. Prosimy o potwierdzenie, że należy zmienić ilości w kosztorysie branży sanitarnej, dział 

„Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, w następujących pozycjach 
(wynikających z dokumentacji, koniecznych do wykonania, a nieuwzględnionych w 
przedmiarze): 

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość 
STARA 
(Przedmiar) 

Ilość 
NOWA 
(Projekt)

10 
d.1 

KNR 2-15 
0601-01 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
6,35 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 99,00 133,00 

11 
d.1 

KNR 2-15 
0601-02 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
9,52 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 79,00 89,50 

12 
d.1 

KNR 2-15 
0601-03 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
12,70 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 159,00 210,00 

13 
d.1 

KNR 2-15 
0601-03 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
15,88 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 81,00 95,50 

14 
d.1 

KNR 2-15 
0601-04 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
19,05 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 15,00 16,00 



 

 4

15 
d.1 

KNR 2-15 
0601-05 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
22,22 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 37,00 46,00 

16 
d.1 

KNR-W 2-
15 0306-
06 

Rurociągi miedziane w sztandze o śr.zew. 
28,58 mm w instala- cjach klimatyzacji 

m 31,00 34,00 

22 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami 
K-Flex gr.13 mm 

m 99,00 133,00 

23 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami 
K-Flex gr.13 mm 

m 79,00 89,50 

24 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.12,70 mm otulinami 
K-Flex gr.13 mm 

m 159,00 210,00 

25 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami 
K-Flex gr.13 mm 

m 81,00 95,50 

26 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.19,05 mm otulinami 
K-Flex gr.19 mm 

m 15,00 16,00 

27 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.22,22 mm otulinami 
K-Flex gr.19 mm 

m 37,00 46,00 

28 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.28,58 mm otulinami 
K-Flex gr.19 mm 

m 31,00 34,00 

30 
d.1 

KNR-W 2-
16 0602-
01 

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -
rurociągi na dachu 

m2 7,00 11,75 

31 
d.1 

KNR-W 2-
15 0112-
05 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. 
zewnętrznej 50 mm o połączeniach 
zgrzewanych - odprowadzenie skroplin 

m 10,00 28,00 

33 
d.1 

KNR-W 2-
15 0112-
02 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, 
PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 

m 98,00 120,00 

117 
d.2 

KNR 9-16 
0212-01 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 
20 mm; średni- ca kanałów do 200 mm 

m2 
izolacji

92,53 149,06 
 

120 
d.2 

KNR 9-16 
0212-04 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr. 
50 mm; średni- ca kanałów do 650 mm 

m2 
izolacji

18,32 42,34 
 

Odpowiedź: 
Przedmiar branży sanitarnej, dział „Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej”, uaktualnia 
się następująco: 
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. 
Ilość 
STARA 
(Przedmiar) 

Ilość 
(po 
sprawdzeniu) 

10 
d.1 

KNR 2-15 
0601-01 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
6,35 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 99,00 133,00 

11 
d.1 

KNR 2-15 
0601-02 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
9,52 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 79,00 79,00 
 

12 
d.1 

KNR 2-15 
0601-03 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
12,70 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 159,00 192,00 
 

13 
d.1 

KNR 2-15 
0601-03 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
15,88 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 81,00 95,50 

14 
d.1 

KNR 2-15 
0601-04 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
19,05 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 15,00 16,00 

15 
d.1 

KNR 2-15 
0601-05 

Rurociągi miedziane w kręgu o śr.zew. 
22,22 mm w instalacjach klimatyzacji 

m 37,00 37,00 

16 
d.1 

KNR-W 
2-15 0306-
06 

Rurociągi miedziane w sztandze o 
śr.zew. 28,58 mm w instala- cjach 
klimatyzacji 

m 31,00 31,00 

22 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.6,35 mm 
otulinami K-Flex gr.13 mm 

m 99,00 133,00 

23 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.9,52 mm 
otulinami K-Flex gr.13 mm 

m 79,00 79,00 

24 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.12,70 mm 
otulinami K-Flex gr.13 mm 

m 159,00 192,00 

25 
d.1 

KNR 0-34 
0101-06 

Izolacja rurociągów śr.15,88 mm 
otulinami K-Flex gr.13 mm 

m 81,00 95,50 

26 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.19,05 mm 
otulinami K-Flex gr.19 mm 

m 15,00 16,00 

27 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.22,22 mm 
otulinami K-Flex gr.19 mm 

m 37,00 37,00 

28 
d.1 

KNR 0-34 
0101-11 

Izolacja rurociągów śr.28,58 mm 
otulinami K-Flex gr.19 mm 

m 31,00 31,00 

30 
d.1 

KNR-W 
2-16 0602-
01 

Płaszcze ochronne z blachy 
aluminiowej -rurociągi na dachu 

m2 7,00 11,75 

31 
d.1 

KNR-W 
2-15 0112-
05 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) 
o śr. zewnętrznej 50 mm o 
połączeniach zgrzewanych - 
odprowadzenie skroplin 

m 10,00 28,00 
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33 
d.1 

KNR-W 
2-15 0112-
02 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 

m 98,00 98,00 

117 
d.2 

KNR 9-16 
0212-01 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą lamelową ALU 
LAMELLA MAT gr. 20 mm; średni- 
ca kanałów do 200 mm 

m2 
izolacji

92,53 92,53 
 

120 
d.2 

KNR 9-16 
0212-04 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym matą lamelową ALU 
LAMELLA MAT gr. 50 mm; średni- 
ca kanałów do 650 mm 

m2 
izolacji

18,32 18,32 
 

 
 
 
 

Podpisał: 
 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Główny Specjalista ds. Planowania  
i Zamówień Publicznych 

 


