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Pytanie z 07.03.2017r.
1. Proszę o informację czy w stosunku do wszystkich urządzeń jakie zostały przedstawione w
projektach istnieje możliwość zastosowania zamienników o parametrach nie gorszych niż te
przedstawione w dokumentacji?
2. Proszę o informację czy w nawiązaniu do pkt. 3.2.5 projektu budowlanego
(03_GPW_2015_AB_opis z decyzji o pozwoleniu) istnieje możliwość rezygnacji z płyt
ceramicznych 100x300cm jako okładziny ścian pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz w
budynku socjalnym przy jednoczesnym zastosowaniu od zewnątrz tynku mineralnego a od
wewnątrz tynku cem-wap. wraz z malowaniem? Pozwoli na optymalizację kosztów budowy.
3. Proszę o przedstawienie kompletnej listy wyposażenia budynku socjalnego.
4. Zgodnie z przedstawioną przez Państwa odpowiedzią należy w pomieszczeniu rozdzielni
zastosowań podłogę podniesioną systemową o wys. 0,8m. Ze względu na brak dodatkowych
danych proszę o potwierdzenie iż w tym pomieszczeniu można zastosować podłogę o
odporności REI 30 oraz klasie antykorozyjności C3.
5. Z uwagi na występujące rozbieżności w zapisach SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że
prowadzenie nadzorów autorskich w trakcie realizacji pozostaje poza zakresem Wykonawcy.
6. Proszę o informację czy w trakcie realizacji zadania wymagany jest przez Państwa stały 8godzinny nadzór BHP ze strony Wykonawcy czy istnieje możliwość zapewnienia stałego
nadzoru BHP w niepełnym wymiarze czasowym.
7. Proszę o potwierdzenie iż Inwestor zapewni nieodpłatnie media (wod-kan, prąd) na czas
realizacji budowy oraz prób po zakończeniu realizacji.
8. Prosimy o zmianę zapisów umownych (&10 pkt.4) i przerzucenie kosztów związanych z
prowadzeniem audytu na Inwestora.
9. Prosimy o potwierdzenie możliwości zamiany odwodnienia liniowego firmy Hauraton na
odwodnienie liniowe innego producenta o parametrach nie gorszych niż te przedstawione w
dokumentacji.
10. Prosimy o wydanie projektów wykonawczych kotew i marek pod konstrukcję stalową
hali.
11. Prosimy o potwierdzenie możliwość rezygnacji z elewacyjnej siatki cięto-ciągnionej celem
obniżenia kosztów przyszłej realizacji.
12. Ze względu na niejednoznaczne informacje o obowiązkach Wykonawcy w SIWZ, prosimy
o odpowiedź czy Wykonawca powinien zapewnić dodatkową stałą ochronę placu budowy.
Wymaganie wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż wszelkie prace odbywać się będą
na terenie zakładu zamkniętego.
13. Wnosimy o zmianę §7 ust. 2 zgodnie z poniższym:
Zamawiający udziela Wykonawcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat
(Podstawowy Okres Gwarancji i Rękojmi) oraz rozszerzonej gwarancji jakości i rękojmi za
wady (Rozszerzony Okres Gwarancji i Rękojmi) na:
a.
powłoki antykorozyjne, chemoodporne oraz malarskie na okres 5 lat,
b. elementy budowlane, konstrukcyjne oraz obiekt inżynierski – zbiornik na okres 5 lat

c.
Sieci uzbrojenie terenu i instalacje w zakresie orurowania oraz oprzewodowania na
okres 5 lat
d. pompy wstępne na okres 5 lat
Powyższą propozycję uzasadniamy tym, że proponowane w umowie tak długie okresy - 30
lat dla elementów budowlanych oraz 20 lat dla sieci – mogą się odnosić do trwałości
projektowanego obiektu budowlanego.
Żądanie równie długich okresów gwarancji od Wykonawców wydaje się ekonomicznie
nieuzasadnione, gdyż każdy z Wykonawców zabezpieczając się możliwością ponoszenia bliżej
nieokreślonych kosztów w takiej perspektywie czasu, odpowiednio wyceni swoje ryzyko i
znacznie podniesie wartość oferty. Ponadto dostawcy/producenci materiałów i elementów
budowlanych nie oferują tak długich gwarancji.
Odpowiedź:
Ad1.
Tak dla wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach postępowania dopuszczamy
rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.
Ad2.
Ściany budynku socjalnego od strony hali mają zostać otynkowane i pomalowane - lamperia
do wysokości 2m. Wewnątrz na parterze proszę przyjąć rozwiązanie wskazane w projekcie.
Ad3.
W załączniku: SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA CZĘŚCI SOCJALNEJ
Ad4.
Potwierdzam przesłane informacje: podłoga podniesiona w rozdzielni - odporność REI 30,
klasa korozyjności C3
Ad5.
Nadzory autorskie zapewnia inwestor.
Ad6.
Pozostawiamy tę kwestię do decyzji wykonawcy
Ad7.
Inwestor zapewnia dostęp - wskazuje miejsce podłączenia oraz umożliwia nieodpłatne
korzystanie z mediów na cele budowy stacji prób pomp.

Ad8.
Wyjaśnienie do zapisu paragraf 10 pkt 4. : Jeśli w związku z przeprowadzeniem audytu po
stronie wykonawcy powstaną koszty, to mieszczą się one w ramach wynagrodzenia
umownego. W oparciu o powyższy zapis umowy zamawiający nie jest uprawniony do
obciążania wykonawcy kosztami związanymi z przeprowadzeniem audytu a powstałymi po
stronie zamawiającego.
Ad9.
Dla wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach postępowania dopuszczamy rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.
Ad10.
Dokumentacja została uzupełniona i jest dostępna pod linkiem:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf19864
22144b7dc73
Ad11.
Nie dopuszczamy na obecnym etapie postępowania wyłączania elementów z zakresu
dostaw. Nie wyrażamy zgody na rezygnację z siatki cięto-ciągnionej na elewacji.
Ad12.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy. Ochronę terenu, weryfikację osób
wchodzących na teren zakładu zapewnia zamawiający.
Ad13.
Zleceniodawca określa jako Rozszerzony okres Gwarancji i Rękojmi, że:
Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne oraz obiekty inżynierskie –
zbiorniki, miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat.
Wykonawca zapewni, aby sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat.

Zabrze , dnia 24.02.2017

SPECYFIKCJA WYPOSAŻENIA
ZAMAWIAJĄCY: GRUPA POWEN – WAFAPOMP S.A. 03–231 WARSZAWA, UL. ODLEWNICZA 1
WYKONAWCA: PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK, 44-100 GLIWICE, UL. SZKOLNA 1C
NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA CZĘŚCI BIUROWO SOCJALNEJ
DLA INWESTYCJI: BUDOWA STACJI PRÓB POMP GRUPY POWEN –
WAFAPOMP S.A. WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ADRES : 41-800 ZABRZE UL. WOLNOŚCI 318, DZ. NR 815/61; 816/61; 817/61; 818/61; 651/61;
705/61; 706/61; 749/61; 750/61; OBRĘB: 12; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZABRZE
L.p

Nr i nazwa pomieszczenia

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Uwagi

1

1.1 Przedsionek

Szafa warsztatowa

1

Metalowa, s180/g50/w200

2

1.2 Pokój socjalny

szafka zlewozmywakowa

1
1

4

szafka do zabudowy
lodówki podblatowej
Lodówka podblatowa

Płyta meblowa laminowana kolor biały,
s60/g60/w85
Płyta meblowa laminowana kolor biały,
s60/g60/w85
Amica UM130.3

5

szafka otwierana

1

6

blat kuchenny

1

7

zlew jednokomorowy

1

Płyta meblowa laminowana kolor biały,
s60/g60/w85
Płyta wiórowa laminowana
Kolor czarny, s180/g60/w3
Stal nierdzewna, Ø 45

8

bateria kuchenna

1

mosiądz, chromowana powłoka

9

Czajnik elektryczny

1

Tefal Snow KO330

3

1

10

1.3 Sterownia

?

?

?

11

1.4 Wc dla hali

Zestaw podtynkowy

1

KOŁO TECHNIC GT

12

Miska ustępowa wisząca

1

KOŁO TRAFFIC

13

Deska sedesowa

1

KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA

14

Pisuar

1

KOŁO NOVA PRO ALEX

15

1

MERIDA STELLA MAXI

16

pojemnik na papier
toaletowy
Szczotka WC

1

17

Umywalka wisząca

1

Szczotka WC tuba stojąca, z
przykrywką, metalowa, biała
KOŁO TRAFFIC 60CM

18

Bateria umywalkowa

1

19

Dozownik mydła

1
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Czasowa, mosiądz, chromowana
powłoka
Automatyczny bezdotykowy dozownik
mydła w pianie MERIDA TOP
AUTOMATIC

20

Pojemnik na ręczniki

1

21

Kosz na śmieci

1

Szafa ubraniowa BHP

3

23

Umywalka wisząca

1

24

Bateria umywalkowa

1

25

Dozownik mydła

1

26

Pojemnik na ręczniki

1

27

Kosz na śmieci

1

Kabina prysznicowa

1

29

Brodzik

1

30

wylewka prysznicowa

1

31

Bateria prysznicowa

32

Dozownik mydła w płynie

1

33

wieszak na ręczniki i
ubrania
Zestaw podtynkowy

1

Czasowa, mosiądz, chromowana
powłoka
Automatyczny bezdotykowy dozownik
mydła w pianie MERIDA TOP
AUTOMATIC
Pojemnik na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MAXI, BIAŁY
pedałowy KLASIK o poj. 12 l, metalowy,
biały
Półokrągła KOŁO FIRST 90 z drzwiami
rozsuwanymi
półokrągły KOŁO FIRST 90 ze
zintegrowaną obudową
Podtynkowa, mosiądz, chromowana
powłoka
Podtynkowa, czasowa z
termoregulatorem, mosiądz,
chromowana powłoka
Dozownik mydła w płynie MERIDA TOP
o pojemności 800 ml, z tworzywa ABS,
okienko szare
Drążek z 4 haczykami L300

1

KOŁO TECHNIC GT

35

Miska ustępowa wisząca

1

KOŁO TRAFFIC

36

Deska sedesowa

1

KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA

37

pojemnik na papier
toaletowy
Szczotka WC

1

MERIDA STELLA MAXI

1

szafka otwierana

1

40

blat

1

41

ekspres do kawy

1

Szczotka WC tuba stojąca, z
przykrywką, metalowa, biała
Płyta meblowa laminowana kolor biały,
s80/g40/w85
Płyta wiórowa laminowana
Kolor czarny, s80/g40/w3
MELITTA Caffeo CI Czarny

Zestaw podtynkowy

1

KOŁO TECHNIC GT

43

Miska ustępowa wisząca

1

KOŁO TRAFFIC

44

Deska sedesowa

1

KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA

45

1

46

pojemnik na papier
toaletowy
Szczotka WC

47

Umywalka nablatowa

1

MERIDA STELLA MINI, śr. papieru do
19 cm, STAL POLEROWANA
Szczotka WC tuba stojąca, z
przykrywką, stal polerowana
KOŁO TRAFFIC 60CM

22

28

34

1.5 Szatnia

1.6 Kabina prysznicowa

1.8 WC

38
39

42

2.1 Korytarz

2.2 WC
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1

Pojemnik na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MAXI, BIAŁY
pedałowy KLASIK o poj. 12 l, metalowy,
biały
z półką na buty 1-drzwiowa
s40/g49/w180 kolor szary
KOŁO TRAFFIC 60CM

48

Bateria umywalkowa

1

49

Dozownik mydła

1

50

Pojemnik na ręczniki

1

51

Kosz na śmieci

1

Stół konferencyjny

1

53

Krzesło konferencyjne

16

54

Ścianka mobilna

1

52

2.3 Pokój konferencyjny
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Bezdotykowa, mosiądz, chromowana
powłoka
MERIDA STELLA MAXI, pojemność 800
ml, STAL POLEROWANA
MERIDA STELLA MAXI, STAL
POLEROWANA
pedałowy KLASIK o poj. 12 l, błyszczący
prostokątny o wymiarach 2400x100cm,
blat płyta 18mm
kolor według wzronika.
na płozie baza biała 2ME
tapicerka według wzrnika BN
Akustyczna, długość 279cm, kolor biały
połysk, parkowanie w osi

