
 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu informuje, 
że w związku z ogłoszonym w dniu 17.12.2018 przetargiem KP 333.7.2018 „Adaptacja pomieszczeń 
hali  na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, wpłynęły zapytania nr 9 od 
Wykonawców. 
Odpowiadając na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia: 

 

 

   Pytania i  uwagi nr 9  

 
A  INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 

1. Kosztorys przedmiarowy nie zawiera n/w elementów: 

 a/ wentylatora dachowego wraz z podstawą dachową 

 b/ przepustnic i tłumików 

 c/ instalacji miedzianej do klimatyzatora oraz do agregatów skroplin 

 

Odpowiedź: Przedmiary są elementem pomocniczym do kalkulacji ceny 

ryczałtowej.  

W składanej ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w 

dokumentacji projektowej. 

 

2. W kosztorysie przedmiarowym ilość anemostatów wynosi 14 szt., wg 

dokumentacji – 30 szt. Która ilość jest aktualna ? 

 

Odpowiedź: Należy przyjąć jak w dokumentacji 30szt 

 

 B  INSTALACJA WOD. – KAN. 
 

1. Kosztorys przedmiarowy nie zawiera n/w elementów: 

      a/ 3 szt. pisuarów 

      b/ kabin natryskowych wraz z brodzikami w ilości 3 szt. 

Odpowiedź: Przedmiary są elementem pomocniczym do kalkulacji ceny 

ryczałtowej.  

W składanej ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w 

dokumentacji projektowej. 

 

 C. INSTALACJA C.O 
 

Kosztorys przedmiarowy nie uwzględnia aparatów grzewczych w ilości 7 szt.,  

natomiast ogólna ilość grzejników wynosi 91 szt. a dokumentacja techniczna –  

34 szt. Która ilość jest aktualna ? 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

D.  BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. ELEWACJA 

Zgodnie z odpowiedzią  - zapytanie nr 2  odp. 5, , elewacja ma zostać docieplona 

wełna mineralną gr. 15 cm i pokryta materiałami wykończeniowymi 

systemowymi, np. firmy STO. 



Z uwagi na różny poziom cenowy w przypadku zastosowania na elewacji różnych 

pokryć, prosimy o jednoznaczne wskazanie ich umiejscowienia. 

O wykonaniu elewacji niejednorodnym systemem wskazuje pkt. 7.11.2 str. 29 

opisu technicznego i odsyła do detalu na rysunkach elewacji, a takich niestety tam 

brak. 

Fasada , zgodnie z opisem jw. ma być …” obłożona płytami kompozytowymi, 

okładzinami z płyt betonowych i okładzinami drewnianymi.” Jest też informacja o 

występowaniu w elewacji systemu STO Ventec R. 

 

Odpowiedź: Na nowo projektowanym budynku występuje system fasadowy 

fasady wentylowanej w kolorze: ciemnoszarym, czarnym, białym, oraz z 

fakturą i kolorem imitującym drewno. 

Wymagane parametry są zawarte w dokumentacji. 

Białymi elementami są wysunięte daszki/zadaszenie. 

Ciemnoszara fasada, to główna bryła nowoprojektowanego budynku. 

Czarne elementy, to opaska od spodniej strony frontowego 

daszku/zadaszenia, oraz przestrzenie między okienne niebędące imitacja 

drewna. 

Fasada „drewniana”,  przestrzeń pod daszkami na kondygnacji +0, 

przedstawiona na rysunkach elewacji poziomym kreskowaniem. 

 

Wizualizacje przedstawiają podział elewacji i kolorystykę 

 

 

2. DACH  

       Brak zgodności opisowej z dokumentacja projektową. Strona 27 opisu informuje 

       … „ konstrukcja dachu oparta na istniejących ramach z profili stalowych  

       IPN 500. Nad fragmentem budynku między osiami O i P oraz A i C stropodach 

       o konstrukcji masywnej, miedzy osiami C i D dach szklany systemowy”. 

       Prosimy odnieść się do drugiej części zapisu.  

 

Odpowiedź: Była wydawana korekta opisu.   

 

Załączamy po raz kolejny pliki 

Opis techniczny kon PW – korekta 

2018 10 15 Opis techniczny PW – korekta 

 

Dach szklany nie występuje.  

Obowiązujący zapis w poruszonej kwestii cytujemy poniżej: 

„Dachy. 

 

Dach płaski, konstrukcja oparta na ryglach z profili stalowych. Rygiel dachu HEA360, 

płatwie HEA 200, stężenia L50x50x5 

Dach pokryty blachą trapezową stanowiącą podłoże dla warstw izolacyjnych.” 

 

 

 

3. Brak szczegółowych rozwiązań projektowych stwarza pewną dobrowolność 

wykonawcy co do wyboru pewnych rozwiązań. 



Czy Inwestor dysponuje projektami wykonawczymi ? Jeżeli tak, to prosimy o ich 

udostepnienie oferentom. 

Odpowiedź: Dokumentacja PW jest udostępniona. 

 

 

 

Brak rozwiązania projektowego zabudowy okapu i rynny dachowej. 

Rozumiemy, że w ofercie należy przyjąć średnice rynien i rur wynikające  

z rysunku A02  ( Ø 200, Ø 150 mm ) wykonane z blachy tytan – cynk+, a nie jak 

ujęto w poz. 54 i 55 obmiaru inwestorskiego (odpowiednio Ø 125 i Ø 100 mm). 

Odpowiedź: Tak. Rynny i rury spustowe przyjąć zgodnie z dokumentacją 

projektową 

( Ø 200, Ø 150 mm ) wykonane z blachy tytan – cynk 

 

Brak szczegółowych rozwiązań daszków występujących w elewacji i płyty rampy 

przeładunkowej.  Prosimy o załączenie i udostępnienie oferentom. 

 

Odowiedź: Dach główny biblioteki nie posiada okapu.  

Zaraz na krawędzi dachu budynku znajduje się obudowana rynna. Jej 

prostokątna obudowa z obróbki blacharskiej w kolorze budynku ma 

imitować okap dachu.  

 

Konstrukcję daszku można znaleźć na rysunku: 

P01 – przekrój A-A 

K05 – detale konstrukcji (poz.: 2.1 A i 2.1 B)  

 

Spadki na daszkach oznaczono na rysunku A02 

 

      4    POSADZKI – podłoża z betonu 

       Wprawdzie w odpowiedziach (zapytanie nr 2 – odp. 4 i odp. 5 )            

       określono minimalna klasę betonu jak i zbrojenie warstw betonu pod posadzki, ale  

            nie udzielono odpowiedzi co do ich grubości. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem jak podano na przekroju 6cm 

 

       Podpowiedź, że parametry podłoża są zależne od zastosowanych regałów jest      

            nieprecyzyjna. Większy wpływ mają projektowane obciążenia użytkowe          

            uwzględniane przez projektanta. 

       Wobec powyższego, prosimy o jednoznaczne określenia grubości warstw betonu,   

            tym bardziej, że specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót też nie  

       rozstrzyga problemu. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem jak podano na przekroju  6cm 

 

       Czy wskazane w odpowiedziach zbrojenie dotyczy wszystkich podłoży, czy tylko   

            w pomieszczeniach ,magazynowych książek i wypożyczalni ?  

       Czy dla pozostałych pomieszczeń wystarczy zbrojenie przeciwskurczowe ? 

 

Odpowiedź: Wskazane w odpowiedziach zbrojenie dotyczy pomieszczeń budynku 

magazynowych książek i wypożyczalni 



Dla pozostałych pomieszczeń zbrojenie przeciwskurczowe  

 

 

    5 .  Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu i sufit podwieszony drugiej   

          kondygnacji. 

           Dotyczy pomieszczeń nr 1/01, 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, B/1/01, B/1/02, B/1/03        

           Opis techniczny na stronach 12 i 13 (tabela) wskazuje na konieczność wykonania   

           sufitu w klasie odporności ogniowej R60 – co zabezpieczy konstrukcję dachu przed 

           wpływem ewentualnego ognia. 

           Takie wymagania narzucają zastosowanie sufitu składającego się z dwóch warstw  

           płyt g-k ogniochronnych i dodatkowej izolacji termicznej z wełny mineralnej. 

           Poz. 84 przedmiaru inwestorskiego sugeruje pokrycie jednowarstwowe i bez     

           izolacji  termicznej. 

      Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania projektowego. 

 

Odpowiedź: Wskazane zabezpieczenie konstrukcji stalowej dopuszcza się przez 

malowanie farbą ognioochronną. 

 

 

    6.   Czy w dokumentacji projektowej istnieje rysunek rzutu sufitów podwieszonych  

    z  ich lokalizacją? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 

  

Odpowiedź: sufity podwieszane, pokazane są one na przekroju A-A (rys. P01). 

W części opisowej  wyszczególniono gdzie występują 

 

    7.   BALUSTRADY 

    Brak spójności opisowej z rysunkami. 

     Np. balustrada klatki schodowej (str. 35 opisu) wskazuje na zastosowanie   

          balustrady systemowej ze stali nierdzewnej z przęsłami wypełnionymi szkłem  

          hartowanym grub. 30 mm (?)  

     Natomiast  wg str. 36 balustrada ta ma być wykonana ze szkła wysokoudarowego  

          grub. 30 mm (?) z mocowaniem bezpośrednim do policzków schodów (bez   

          słupków). Z boku balustrady zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej. 

     Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania. 

     Prosimy również o jednoznaczne wskazanie umiejscowienia balustrad i barierek 

          w magazynach, o których mowa w opisie na str. 36. 

 
Odpowiedź: W pomieszczeniach magazynowych balustrad nie projektuje się 

Dla schodów wyrównawczych pomiędzy częścią projektowaną i istniejącą: 

BALUSTRADA SZKLANA mocowana na rotulach ze stali nierdzewnej do lica muru 

wysokość użytkowa min.h=110cm ze szkła klejonego hartowanego 

wysokoudarowego. 

 

Dla schodów klatki schodowej: 

Balustrady – klatek schodowych – metalowe, systemowe ze stali nierdzewnej. Przęsła 

wykonać jako przezroczyste ze szkła nietłukącego hartowanego gr 30mm. 

Balustrady na podesty klatek schodowych na ostatniej kondygnacji oraz w miejscach 

wskazanych na rzutach należy wykonać do pełnej wysokości. 

Dla schodów sceny tarasu balustrady lewo i prawostronne połączone  z barierką 

sceny wykonać jako stalowe powlekane fabrycznie 



 

W całym obiekcie  

wykonać konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami. 

Balustrady i pochwyty montować w sposób nie zawężający szerokości dróg 

ewakuacyjnych (balustrady klatek schodowych montować do czoła policzków 

schodów). 

Estetyka – w całym obiekcie wymaga się zastosowania balustrad, barierek, 

zabezpieczeń pochwytów  zewnętrznych i wewnętrznych o wysokiej estetyce. 

 

 8 . Rozbieżności w przedmiarach inwestorskich w stosunku do rozwiązań      

      projektowych. 

     Zgłaszamy bardziej istotne rozbieżności : 

 

     Poz. 42 – zbrojenie elementów żelbetowych 

   płyta zadaszenia               jest 0,27 ton       powinno być   8,636 ton 

    słupy żelbetowe                jest 9.171 ton     powinno być   18,74 ton 

 

Odpowiedź: Dokumentacje rozpatrywać jako całość, zbrojenie zliczyć zgodnie z 

dokumentacją. 

 
     Poz. 53 – dostawa i montaż membrany dachowej wraz z wywinięciem na ściany 

  attyki 

  Jest  0 m2  powinno być   1.286,35 m2 

 

Odpowiedź: Dokumentacje rozpatrywać jako całość, ilość membrany dachowej zliczyć 

zgodnie z dokumentacją. 

 

 
     Poz. 90 – okładziny ścienne z płytek  

  Jest   135,73 m2  powinno być 245,17 m2 

  Rozbieżność wynika m.in. z przyjętej wysokości okładzin. Zgodnie z opisem 

  str. 16 okładziny zaprojektowano do wysokości pomieszczenia, czyli 3,0 m, 

  natomiast przedmiar inwestorski uwzględnia okładziny do wys. 2,0 m . 

 

Odpowiedź: Dokumentacje rozpatrywać jako całość, okładziny ścienne z płytek 

zliczyć zgodnie z dokumentacją. 

 

 

  Prosimy o wskazanie na jaką wysokość wykonać okładziny ścian, także co do 

  umiejscowienia okładzin w pomieszczeniach gospodarczych. 

 

Odpowiedź: Do 3m  

 

 Poz. 103  - parapety wewnętrzne z konglomeratu 

  Jest 10,4 m    powinno być 20,53 m 

Odpowiedź: Dokumentacje rozpatrywać jako całość, parapety wewnętrzne z konglomeratu 

zliczyć zgodnie z dokumentacją. 


